
 

 

Phần 3 – Các Quy Tắc Ứng Xử 

Quy tắc 3 

 

Trở Thành Một Nhà Phân Phối 

 

3.1. Hợp Đồng Nhà Phân Phối: Chỉ có các cá nhân hoặc vợ chồng là công dân Việt Nam đáp ứng 

các điều kiện dưới đây mới được Amway Việt Nam công nhận Vai Trò Phân Phối. Vai Trò Phân 

Phối này không phải là một pháp nhân hay đối tác hợp danh của Amway Việt Nam. Để trở thành 

Nhà Phân Phối được phép bán hàng hóa cũng như bảo trợ cho các Nhà Phân Phối khác, các ứng 

viên phải đọc kỹ các tài liệu liên quan của Amway Việt Nam được đăng trên trang web 

www.amway2u.com.vn/ www.amway.com.vn hoặc niêm yết tại bảng thông báo của các chi nhánh, 

văn phòng Amway Việt Nam, điền và ký vào Hợp Đồng Nhà Phân Phối và gửi cho Amway Việt 

Nam cùng các tài liệu có liên quan theo Quy trình Đăng Ký Nhà Phân Phối. Amway Việt Nam sẽ 

tiến hành xem xét, duyệt và ký Hợp Đồng dựa theo các điều kiện được quy định dưới đây:  

 

Điều kiện trở thành Nhà phân phối của Amway Việt Nam 

 3.1.1. Nhà Phân Phối phải là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên. 

 3.1.2. Chưa từng bị chấm dứt do vi phạm Hợp Đồng Nhà Phân Phối trước đây với Amway Việt 

Nam hoặc với Amway tại một quốc gia khác; và 

 3.1.3. Phải tuân thủ các yêu cầu trong phần 6.4 của Các Quy Tắc Ứng Xử này nếu trước đây ứng 

viên từng hoạt động theo Hợp Đồng Nhà Phân Phối đã chấm dứt hoạt động hoặc hết hạn (và 

không được gia hạn). 

 3.1.4. Không phải là nhân viên của một công ty bán hàng đa cấp khác trong thời điểm bắt đầu 

đăng ký trở thành Nhà Phân Phối hoặc trong suốt thời gian là Nhà Phân Phối của Amway Việt 

Nam. 

 3.1.5. Không phải là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có 

chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân (còn hiệu lực) do cơ quan có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp. 

 3.1.6. Không phải là cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật Việt Nam về cán bộ, công 

chức. 

 3.1.7. Không thuộc những trường hợp không được tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của 

pháp luật Việt Nam về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

 3.1.8. Không phải là người đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án về các tội sản xuất, buôn 

bán hàng giả, sản xuất, buôn bán hàng cấm, quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng, lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản, tội vi 

phạm quy định về kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp. 

 3.1.9. Người đang cư trú tại Việt Nam phải mở mã số thành viên tại Việt Nam và không được 

tham gia hoạt động bảo trợ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. 

 

3.2. Các Nhà Phân Phối Là Vợ Chồng: Theo sự chấp thuận của Amway Việt Nam, mỗi cặp vợ 

chồng sẽ được đăng ký một Vai Trò Phân Phối, trừ trường hợp khác do Amway Việt Nam xem xét 

và tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Người có vợ hoặc chồng là Nhà Phân Phối của 

Amway Việt Nam sẽ không được đăng ký một Vai Trò Phân Phối khác. Nhà Phân Phối có vợ hoặc 

http://www.amway2u.com.vn/


 

chồng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân của vợ hoặc chồng mình trong Hợp Đồng Nhà Phân 

Phối. 

 

 3.2.1. Amway Việt Nam có quyền chấm dứt Hợp Đồng Nhà Phân Phối nếu Nhà Phân Phối 

và/hoặc vợ hay chồng của họ đã vi phạm Các Quy Tắc Ứng Xử của Amway Việt Nam. 

 3.2.2. Nếu hai Nhà Phân Phối, mỗi người sở hữu và hoạt động với một Hợp Đồng Nhà Phân Phối 

riêng, có thể thuộc hoặc không thuộc cùng một Tuyến Bảo Trợ, và cả hai đều không đạt cấp 

Platinum hay cấp cao hơn, khi kết hôn với nhau phải chấm dứt hoạt động của một trong hai Hợp 

Đồng Nhà Phân Phối đó. Nếu một trong hai Vai Trò Phân Phối của một cặp vợ chồng mới cưới 

đạt đến cấp Platinum hoặc cấp cao hơn thì mỗi người (vợ / chồng) sở hữu và hoạt động với một 

Hợp Đồng Nhà Phân Phối riêng biệt. Mỗi Vai Trò Phân Phối đó phải được quản lý trong phạm vi 

Tuyến Bảo Trợ ban đầu của mình. Việc bổ sung tên vào một trong hai Hợp Đồng Nhà Phân Phối 

thì không được phép. Các Nhà Phân Phối phải thông báo cho Amway Việt Nam trong vòng 30 

ngày sau khi kết hôn. 

 3.2.3. Trong Vai Trò Phân Phối vợ chồng, nếu vợ hoặc chồng chấm dứt hoạt động với Amway 

Việt Nam vì bất kỳ lý do gì, theo Các Quy Tắc Ứng Xử dưới đây, Amway Việt Nam có quyền 

chấm dứt Hợp Đồng Nhà Phân Phối với người còn lại mà không phải giải thích bất cứ điều gì. 

Tuy nhiên, Amway Việt Nam vẫn có thể xem xét cho phép người vợ hoặc chồng còn lại duy trì 

hoạt động trong trường hợp người vợ hoặc chồng đó vẫn tuân thủ Các Quy Tắc Ứng Xử và các 

điều khoản cũng như điều kiện phù hợp khác được Amway Việt Nam áp dụng. 

 

3.3. Các Yêu Cầu: Amway Việt Nam có quyền áp dụng những yêu cầu và điều kiện được quy 

định tại Quy tắc 3.1 cho trường hợp đăng ký trở thành Nhà Phân Phối của Amway Việt Nam hoặc 

trường hợp gia hạn Hợp Đồng Nhà Phân Phối. 

 

3.4. Chấp Nhận Hay Từ Chối Đăng Ký hay Gia Hạn Làm Nhà Phân Phối Của Amway Việt 

Nam: Amway Việt Nam có quyền chấp nhận hay từ chối bất kỳ Hợp Đồng Nhà Phân Phối nào. 

Tương tự như vậy, Amway Việt Nam cũng có quyền từ chối bất kỳ đề nghị gia hạn nào và hủy bỏ 

Hợp Đồng Nhà Phân Phối nếu Nhà Phân Phối không tuân thủ Các Quy Tắc Ứng Xử hoặc không có 

“Hạnh Kiểm Tốt” hoặc không chấp hành theo những yêu cầu trong Quy tắc 3.3. 

 

3.5. Ngày Hiệu Lực: là ngày Amway Việt Nam duyệt và ký Hợp Đồng Nhà Phân Phối. 

 

3.6. Các Hoạt Động Bảo Trợ Bị Nghiêm Cấm: Một Người Bảo Trợ không được áp đặt hay buộc 

một Ứng Viên Tiềm Năng hay bất kỳ một Nhà Phân Phối nào khác phải chấp nhận những điều sau 

đây, như là một điều kiện để nhận sự hỗ trợ của Người Bảo Trợ trong việc phát triển Vai Trò Phân 

Phối của mình: 

 3.6.1. Mua một lượng hàng hóa nhất định nào đó dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham 

gia bán hàng đa cấp. 

 3.6.2. Lưu kho một lượng hàng hóa tối thiểu nào đó. 

 3.6.3. Mua bất cứ “văn bản”, hay “túi”, hay “bộ dụng cụ” không phải do Amway Việ t Nam sản 

xuất hoặc bất kỳ sản phẩm nào do Amway Việt Nam sản xuất. 

 3.6.4. Mua tài liệu, các phương tiện nghe nhìn, hay các tài liệu khác. 

 3.6.5. Mua vé để tham dự hoặc tham gia các đại hội, hội thảo hay những buổi gặp mặt khác. 

 



 

3.7. Thời Hạn Và Sự Hết Hạn: Hợp đồng Nhà Phân Phối sẽ hết hạn sau 12 tháng kể từ Ngày Hiệu 

Lực, trừ khi Nhà Phân Phối muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hoặc hợp đồng bị Amway 

Việt Nam chấm dứt do Nhà Phân Phối không tuân thủ quy định pháp luật về quản lý 

bán hàng đa cấp hoặc không tuân thủ Hơp̣ đồng Nhà Phân Phối, Quy Tắc Hoaṭ Đôṇg (Quy tắc 3.9 

– Các Quy Tắc Ứng Xử của Amway Việt Nam). Khi Hợp đồng Nhà Phân Phối hết hạn hoặc khi 

chấm dứt Hợp đồng, Nhà Phân Phối có thể hoàn trả hàng hóa theo Nguyên Tắc Mua Lại Hàng 

Hóa. 

 

3.8. Gia Hạn:  
Amway Việt Nam có quyền quyết định gia hạn một Hợp Đồng Nhà Phân Phối với điều kiện Nhà 

Phân Phối không vi phạm các quy định và chính sách của Amway Việt Nam cũng như các điều 

khoản trong Hợp Đồng Nhà Phân Phối.  

 Nhà Phân Phối từ cấp Silver Producer trở lên được tự động gia hạn theo từng năm mà không cần 

gửi yêu cầu nếu như đã hoàn thành việc ký lại Hợp Đồng Nhà Phân Phối theo mẫu được duyệt 

theo quy định của Nghị Định 40/2018/NĐ-CP và tham gia Chương triǹh Đào Taọ Cơ Bản của 

Amway Việt Nam.  

 Nếu Nhà Phân Phối dưới Silver Producer có tối thiểu một đơn hàng trong vòng 12 tháng khi Hợp 

đồng Nhà Phân Phối còn hiệu lực thì Hợp Đồng sẽ được tự động gia hạn thêm 12 tháng. Nhà 

Phân Phối cũng có quyền yêu cầu gia hạn vào ngày hết hạn của Hợp đồng hoặc có thể yêu cầu 

gia hạn trước sáu (06) tháng tính đến tháng Hợp Đồng hết hiệu lực. 

Nếu Amway Việt Nam chấp thuận, việc gia hạn hợp đồng sẽ có hiệu lực kể từ ngày Hợp đồng hết 

hiệu lực đến hết mười hai (12) tháng tiếp theo. Nhà Phân Phối sẽ bị từ chối gia hạn hợp đồng nếu 

xảy ra một trong những trường hợp sau đây: 

 3.8.1. Nhà Phân Phối hoạt động theo những cách thức gây tổn hại đến uy tín và quyền lợi của 

Amway Việt Nam; hoặc 

 3.8.2. Nhà Phân Phối không tuân thủ hoặc vi phạm những quy định áp dụng cho Vai Trò Phân 

Phối trong vòng mười hai (12) tháng trước thời điểm gia hạn; hoặc 

 3.8.3. Không đáp ứng được những yêu cầu nêu trong Quy tắc 3.3 của Các Quy Tắc Ứng Xử này. 
  



 

 

3.9. Chấm Dứt: Nhà Phân Phối có thể chấm dứt hoạt động của mình theo Hợp Đồng Nhà Phân 

Phối vào bất cứ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Amway Việt Nam trước 

khi chấm dứt hợp đồng ít nhất là (10) ngày làm việc theo địa chỉ đã nêu của Amway Việt Nam. 

Amway Việt Nam có thể chấm dứt hoạt động của một Nhà Phân Phối theo Hợp Đồng Nhà Phân 

Phối theo quy triǹh xử lý vi phaṃ đươc̣ quy điṇh taị Quy tắc 11 của Các Quy tắc ứng xử trong 

trường hơp̣ Nhà Phân Phối không tuân thủ quy định pháp luật về quản lý bán hàng đa cấp hoặc 

không tuân thủ các Chính Sách Kinh Doanh của Amway Việt Nam, bao gồm Các Quy Tắc Ứng Xử 

(Quy tắc 3.1, Quy tắc 3.2, Quy tắc 3.6, Quy tắc 3.11, Quy tắc 3.12, Quy tắc 3.13, Quy tắc 3.14 và 

Quy tắc 3.16; Quy tắc 4, Quy tắc 5, Quy tắc 6, Quy tắc 7, Quy tắc 8, Quy tắc 9 và Chính sách 

Chung của Các Quy Tắc Ứng Xử), Kế hoạch trả thưởng của Amway Việt Nam và những điều 

khoản liên quan được nêu trong Hợp Đồng Nhà Phân Phối (Điều 3, Điều 7 và Các cam kết của Nhà 

Phân Phối); hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự do vi phạm pháp 

luật Việt Nam về quản lý hoạt động kinh doanh theo Phương thức đa cấp. 

 

3.10. Giới Hạn Của Thư Mời Đối Với Riêng Vợ Và Chồng Nhà Phân Phối: Đối với mỗi Vai 

Trò Phân Phối, thư mời dành cho các Nhà Phân Phối đến tham dự các buổi hội thảo kinh doanh, 

tham gia các chuyến du lịch tưởng thưởng và các sự kiện khác do Amway Việt Nam tổ chức chỉ 

dành cho các Nhà Phân Phối đã được chỉ định cùng với vợ hoặc chồng hợp pháp đã đăng ký kết 

hôn của họ. Vợ hoặc chồng của Nhà Phân Phối phải là những người đã được ghi nhận trong hệ 

thống dữ liệu của Amway Việt Nam.  

 

3.11. Âm Mưu; Xúi Giục Vi Phạm: Một Nhà Phân Phối không được thông đồng với người khác 

để vi phạm hoặc xúi giục một Nhà Phân Phối khác vi phạm quy định về Vai Trò Phân Phối. Bất cứ 

hành vi nào như vậy sẽ bị coi là vi phạm đối với Vai Trò Phân Phối. 

 

3.12. Vượt Quá Phạm Vi Vai Trò Phân Phối: Một Nhà Phân Phối không được vượt quá phạm vi 

Vai Trò Phân Phối đã được quy định trong Hợp Đồng Nhà Phân Phối. Bất cứ hành vi nào như vậy 

sẽ bị coi là vi phạm Vai Trò Phân Phối. 

 

3.13. Phát Ngôn Và Sự Cam Kết: Nhà Phân Phối không được có những phát ngôn hay phát biểu 

sai sự thật về Amway Việt Nam, hoặc giả mạo để thuyết phục Amway Việt Nam ký Hợp Đồng 

Nhà Phân Phối, và Nhà Phân Phối không được vi phạm những phát ngôn hay cam kết được nêu 

trong hợp đồng hay do luật pháp quy định. Bất cứ hành vi nào như vậy sẽ bị coi là vi phạm Vai Trò 

Phân Phối. Ngoài ra, khi nói đến cơ hội kinh doanh với Amway Việt Nam, các Nhà Phân Phối 

không được phép trình bày bất kỳ ý nghĩa nào khác ngoài việc nhấn mạnh rằng cơ hội kinh doanh 

luôn mở rộng cho tất cả các công dân Việt Nam. 

 

3.14. Vi Phạm Nhiều Lần: Vai Trò Phân Phối được xem là bị vi phạm khi Nhà Phân Phối không 

khắc phục bất kỳ vi phạm nào theo khuyến cáo của Amway Việt Nam, hoặc có nhiều vi phạm xảy 

ra đồng thời, hoặc thực hiện một loạt các vi phạm, hoặc tái phạm nhiều lần. 

 

3.15. Nguyên Tắc Không Khoan Nhượng: Nhà Phân Phối được xem là vi phạm Vai Trò Phân 

Phối khi thực hiện Vai Trò Phân Phối tại thị trường họ không được phép hoạt động kinh doanh. 

Nhà Phân Phối sẽ vi phạm Vai Trò Phân Phối khi thực hiện Vai Trò Phân Phối tại thị trường mà 

Amway Việt Nam không hoạt động, bao gồm cả hoạt động đăng tải thông tin trên website. Những 

hoạt động không được phép này có thể dẫn đến mọi quyền lợi của Nhà Phân Phối lập tức bị đình 

chỉ vô thời hạn, mà không làm ảnh hưởng đến bất kỳ quyền và các biện pháp khắc phục của 

Amway Việt Nam. 



 

 3.15.1. Theo Amway Việt Nam, “Hoạt động của Nhà Phân Phối” nghĩa là tham gia hoặc hưởng 

lợi từ bất kỳ hoạt động nào góp phần thúc đẩy hoặc xây dựng Cơ Hội Kinh Doanh với Amway 

Việt Nam như đã được xác định trong Quy tắc 6.4.2. 

 3.15.2. Thiết kế các trang web phục vụ trực tiếp cho thị trường mà tại đó Nhà Phân Phối không 

được phép hoạt động kinh doanh bị coi là “hoạt động không được phép của Nhà Phân Phối”.  

 

3.16. Vi Phạm Các Quy Tắc Ứng Xử: Trong trường hợp xảy ra việc cố tình vi phạm hoặc có 

hành vi chống đối lại nội dung của Các Quy Tắc Ứng Xử, Amway Việt Nam có quyền xử lý những 

sai phạm đó bất cứ lúc nào. 
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