
Quy trình chấm dứt, thanh lý hợp đồng và thu hồi Thẻ 

Thành Viên 

Công ty có thể chấm dứt tư cách Nhà phân phối của Nhà phân phối ở bất kỳ cấp bậc và 

bất cứ lúc nào thông qua việc thông báo trước 10 ngày làm việc, trong trường hợp Nhà 

phân phối: 

(a) Vi phạm bất kỳ điều luật hoặc quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, bao 

gồm nhưng không giới hạn bất kỳ luật điều chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp. 

 

(b) Vi phạm các Quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng của Công ty. 

 

(c) Cách ứng xử và hành động của các Nhà phân phối ảnh hưởng bất lợi hoặc có 

khả năng ảnh hưởng xấu đến lợi ích, hình ảnh, uy tín của Công ty. 

 

(d) Nhà phân phối phạm tội hình sự  

 

(e) Hợp đồng tham giá bán hàng đa cấp gửi cho Công ty có chứa bất kỳ thông tin 

sai lệch hoặc không chính xác có thể thấy rõ hoặc chưa thấy rõ vào thời điểm 

chấp thuận của Công ty 

 

(f) Nhà phân phối bán, thanh lý, chuyển nhượng, chuyển giao một phần hoặc toàn 

bộ các quyền của mình được quy định trong hợp đồng tham gia bán hàng đa 

cấp hoặc tự ý có bất kỳ thay đổi về quan hệ pháp lý mà không có sự đồng ý 

trước bằng văn bản của Công ty. 

 

(g) Nếu phát hiện bằng báo cáo gây hiểu lầm về cấu trúc kim tự tháp hoặc đưa / 

nhận tiền gian lận với người tiêu dùng, tuyến dưới hoặc cộng đồng chung. 

 

 Trừ khi Hợp đồng có quy định khác, trong trường hợp Nhà phân phối muốn chấm 

dứt Hợp đồng với bất cứ lý do gì, thì Nhà phân phối phải gửi thông báo đến Công ty 

trước ít nhất 10 (mười) ngày làm việc về việc hủy bỏ Hợp đồng. Khi xảy ra sự kiện như 

vậy, Nhà phân phối phải chấp hành tất cả những thỏa thuận, cũng như thực hiện các hành 

động mà Công ty yêu cầu để chuyển giao lại các trang thiết bị, tài khoản, tài liệu công 

khai… cho Nhà phân phối thay thế nếu có. Nếu không, các yêu cầu sẽ được thực hiện vào 

thời điểm hai bên đã thỏa thuận. 



 

 Trong trường hợp Nhà phân phối chết, hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, thì tất 

cả những lợi ích của Nhà phân phối (ngoài thứ hạng) sẽ được chuyển qua cho vợ/chồng 

hợp pháp của Nhà phân phối, vợ/chồng hợp pháp của Nhà phân phối  phải đáp ứng các 

điều kiện của Nhà phân phối tại điều 1 của Quy tắc hoạt động này và điều kiện về đào tạo 

cơ bản theo quy định pháp luật; trừ khi Công ty nhận được thông báo khác từ Nhà phân 

phối, hoặc trước khi các sự kiện trên phát sinh Nhà phân phối đã đăng ký hợp pháp về 

người thừa hưởng và đã được Công ty chấp nhận bằng văn bản. Trong trường hợp vợ/ 

chồng hợp pháp chết trước hoặc chết cùng một lúc với Nhà phân phối hoặc thể hiện 

không có khả năng làm Nhà phân phối sau thời gian làm một (1) tháng kể từ ngày Nhà 

phân phối chết, thì những lợi ích được hưởng từ Nhà phân phối (ngoài thứ hạng) sẽ được 

chuyển qua cho Người thụ hưởng ghi trong Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, hoặc 

cho người khác được Nhà phân phối đề cử làm Người thụ hưởng bằng văn bản. Người 

thụ hưởng phải đáp ứng các điều kiện đối với Nhà phân phối tại điều 1 của Quy tắc hoạt 

động này và điều kiện về đào tạo cơ bản theo quy định pháp luật để thụ hưởng những lợi 

ích nói trên. Nếu như Nhà phân phối không ghi tên hoặc đề cử một người thụ hưởng nào 

thì tất cả các lợi ích nói trên của Nhà phân phối sẽ chấm dứt khi Nhà phân phối chết/mất 

năng lực hành vi dân sự. 

Trong các trường hợp nói trên, những người nhận chuyển nhượng/thụ hưởng chỉ được 

duy trì 01 mã số duy nhất tại Công ty. 

 

 Sau khi chấm dứt tư cách Nhà phân phối phù hợp với các quy định theo Khoản 

10.1 của Quy tắc hoạt động, thì những Nhà phân phối liên quan (ví dụ như: Nhà phân 

phối cấp dưới được người này giới thiệu vào Công ty, Nhóm Nhà phân phối) sẽ được 

chuyển giao cho Nhà phân phối cấp trên giới thiệu người này vào Công ty, theo những 

điều kiện Công ty quy định. Tùy theo các trường hợp mà Công ty có thể ngăn cản hoặc 

đình chỉ việc chuyển giao nói trên cho đến khi Công ty xét thấy phù hợp. 

 

 Để không tổn hại đến lợi ích và quyền hạn của Công ty trong việc chấm dứt tư 

cách Nhà phân phối căn cứ vào các quy định của Điều 10 Phụ lục này khi xảy ra tất cả 

hoặc bất kỳ sự kiện được mô tả trong Khoản 10.1 Quy tắc hoạt động, Công ty có thể toàn 

quyền đơn phương quyết định đình chỉ tất cả quyền, lợi ích, đặc quyền và khoản thưởng 

của Nhà phân phối trong khoảng thời gian và theo các điều khoản, điều kiện mà Công ty 



xét thấy phù hợp. Nhà phân phối không được hưởng bất kỳ quyền, lợi ích, đặc quyền, 

khoản thưởng nào trong thời gian bị đình chỉ, và Nhà phân phối không có quyền khiếu 

nại những điều này. 

 

 Khi Công ty quyết định chấm dứt hoặc đình chỉ tư cách Nhà phân phối, Nhà phân 

phối ngay lập tức phải nộp lại Thẻ thành viên và tất cả các tài liệu in về các Sản phẩm 

và Công ty; ngoài ra không được tiến hành, bán, phân phối hoặc giao dịch khác bằng Sản 

phẩm của Công ty theo bất kỳ cách nào hoặc bất kỳ tài khoản nào. 

 

 Khi chấm dứt Hợp đồng vì bất cứ lý do nào thì: 

 

(a) Bất kỳ và tất cả các quyền và đặc quyền của Nhà phân phối được quy định 

trong Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp sẽ ngay lập tức chấm dứt; 

 

(b) Nhà phân phối không được tiếp tục bán Sản phẩm của Công ty; 

 

(c) Nhà phân phối phải chuyển giao lại cho Công ty, hoặc hủy bỏ theo yêu cầu 

của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau: mẫu, tờ rơi kỹ 

thuật, catalog, tài liệu quảng cáo, thông số kỹ thuật, và các tài liệu khác liên 

quan đến việc kinh doanh của Công ty và bất kỳ danh sách khách hàng nào; 

 

(d) Nhà phân phối phải ngay lập tức trả lại cho Công ty toàn bộ chi phí, rủi ro và 

số tiền cho Sản phẩm đã mua nhưng chưa thanh toán và Công ty có toàn 

quyền để đòi lại số tiền chưa được thanh toán cho Sản phẩm nói trên 

 

(e) Nhà phân phối sẽ ngay lập tức trả cho công ty các khoản nợ về Hợp đồng này 

và; 

 

(f) Nhà phân phối phải ngay lập tức chấm dứt sử dụng các nhãn hiệu và các đặc 

điểm thương mại của Công ty; 

 

(g) Không được truyền bá, công khai lý do chấm dứt Hợp đồng mà gây tác động 

tiêu cực và gây bất lợi cho Công ty và các Nhà phân phối khác của Công ty. 

Trong trường hợp này, Công ty có quyền của mình để thực hiện bất kỳ hành 

động thích hợp mà Công ty cho là cần thiết phù hợp quy định của pháp luật;  

(h) Không được gây ra hoặc lôi kéo gây ra các Nhà phân phối khác của Công ty 

bỏ đi hoặc gia nhập một Công ty cạnh tranh. Trong trường hợp này, Công ty 

có quyền của mình để thực hiện bất kỳ hành động thích hợp mà Công ty cho 

là cần thiết phù hợp quy định của pháp luật. 

 



Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng tham gia bán 

hàng đa cấp, công ty bán hàng đa cấp có trách nhiệm mua lại hàng cho nhà phân phối 

theo quy định trong Thực hiện hoạt động kinh doanh của Quy tắc hoạt động và thanh 

toán cho người tham gia bán hàng đa cấp tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế 

khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền nhận trong quá trình tham gia vào 

mạng lưới bán hàng đa cấp. 

 

Quy trình thanh lý hợp đồng: 

 

Trường hợp hợp đồng chấm dứt theo yêu cầu của các bên: Sau 10 ngày làm việc kể từ 

ngày có thông báo về việc chấm dứt hợp đồng, công ty và nhà phân phối sẽ cùng ký biên 

bản thanh lý hợp đồng. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, 

công ty sẽ thanh toán cho nhà phân phối các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi 

ích kinh tế khác mà nhà phân phối đạt điều kiện được nhận trong quá trình tham gia kinh 

doanh tại công ty. Trường hợp nhà phân phối có yêu cầu mua lại hàng hóa thì sẽ thực 

hiện theo quy định của công ty. 

 

Trường hợp chấm dứt hợp đồng do nhà phân phối không có bất cứ giao dịch nào trong 12 

tháng liên tục trở lên: Hợp đồng sẽ được tự động thanh lý. Trong thời hạn 30 ngày làm 

việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, công ty sẽ thanh toán cho nhà phân phối các khoản 

tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà nhà phân phối đạt điều kiện 

được nhận trong quá trình tham gia kinh doanh tại công ty. 

 


