QUY TRÌNH CHẤM DỨT VÀ THANH LÝ
HỢP ĐỒNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP
1. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
TƯ VẤN VIÊN (TVV) TỰ NGUYỆN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
TVV gửi thông báo chấm dứt hợp đồng bằng văn bản trực tiếp hoặc bằng bưu điện
đến văn phòng của trụ sở chính hoặc các chi nhánh của Công ty tối thiểu trước 10
(mười) ngày làm việc kể từ ngày muốn chấm dứt.
Hồ sơ chấm dứt hợp đồng:
-

Đơn yêu cầu hủy hợp đồng hoặc thông báo bằng văn bản.

-

Photo Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

-

Bản chính hợp đồng mà Tư Vấn Viên giữ.

-

Thẻ thành viên (nếu có).

TƯ VẤN VIÊN BỊ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG,
QUY TẮC HOẠT ĐỘNG, KẾ HOẠCH TRẢ THƯỞNG VÀ PHÁP LUẬT
LIÊN QUAN (gọi tắt là do vi phạm)
Trước ít nhất 10 ngày chấm dứt hợp đồng, công ty sẽ tiến hành gửi cho TVV các hồ
sơ liên quan đến việc công ty quyết định chấm dứt hợp đồng với TTV, bao gồm:
-

Quyết định xử lý vi phạm.

-

Bản sao Thông báo chấm dứt hợp đồng.

2. THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày thông báo chấm dứt hợp đồng
(áp dụng cho cả hai trường hợp tự nguyện chấm dứt hợp đồng và chấm dứt hợp đồng
do vi phạm), các Bên sẽ tiến hành việc thanh lý Hợp đồng theo quy trình sau:
-

Thực hiện việc mua lại sản phẩm theo quy định tại quy trình mua lại sản phẩm
nếu Bên A yêu cầu.

-

Trong vòng 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày thông báo chấm dứt Hợp
đồng, hai Bên hoàn tất việc thanh toán tất cả các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng
và các lợi ích kinh tế khác mà Bên A có quyền được hưởng từ hoạt động phân
phối của mình trong mạng lưới bán hàng đa cấp của Bên B, các nghĩa vụ của
Bên A như hoàn trả Thẻ thành viên và các tài sản khác của Bên B (nếu có), các
khoản nợ của Bên A đối với Bên B (nếu có), và tất cả các vấn đề khác có liên
quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của hai Bên (nếu có).

-

Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc thanh toán như
nêu trên, các bên sẽ tiến hành thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận trên
thì hợp đồng tự động sẽ được thanh lý.

