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ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА ЗА ДОБРО СЪСТОЯНИЕ
Тази политика е приложима на всички европейски пазари, на които дъщерните дружества на
Amway оперират Плана за продажби и маркетинг на Amway към 1 септември 2018 г. Тази
политика допълва и не заменя Правилата за поведение на Amway (Търговски принципи)
или други Политики на Amway и договорни условия между собственици на бизнес Amway
и Amway по този въпрос. Amway си запазва правото да променя тази Политика по всяко
време, както е описано в член 1.3 на Правилата за поведение на Amway.
Собствениците на бизнес Amway могат да бъдат признавани и възнаграждавани от Amway по
различни начини. Планът за продажби и маркетинг на Amway предлага месечни и годишни
възнаграждения, които СБА могат да получат. СБА също имат право на Стимули за развитие (СР),
Награда за постижения на основателите (НПО) и непарични награди като пътувания-стимули,
които се полагат по усмотрение на Amway и са отделно от основния план за възнаграждение на
СБА. (За повече подробности по тези програми, моля, проверете www.amway.bg)
Всички награди и възнаграждения за постижения подлежат на преглед и одобрение от страна
на Amway, като СБА трябва да спазва и да се съобразява с условията на договора за СБА
по всяко време, Плана за продажби и маркетинг на Amway и Правилата за поведение,
Политиките и Стандартите на Amway.

■■ ДОБРО СЪСТОЯНИЕ
За да имате право на придобивки, които се полагат по
усмотрение на Amway, като ПРП, НПО и пътувания-стимули,
СБА трябва непрекъснато да демонстрират, че те са
в добро състояние. Доброто състояние потвърждава
ангажимента на СБА към ценностите на Amway,
отразени в Правилата за поведение и Политиките.
СБА в добро състояние ще работи съвместно с Amway
за развитие на бизнеса и няма да се ангажира в
дейности, които поставят бизнеса Amway в риск,
нито ще се ангажират в дейности, които уронват
репутацията на Amway.
1. СБА/Член + са в добро състояние:
◆◆ Ако спазват Правилата за поведение
и Политиките на Amway, приложимото
законодателство и разпоредби на съответния
пазар, на който оперират.
◆◆ Ако не подкрепят или поддържат поведение на
други, които не съответстват на тези критерии.
◆◆ Освен ако не са нарушили своя договор и
произтичащите санкции не са удовлетворени.
◆◆ Освен ако тяхното поведение може да
повлияе негативно на репутацията на Amway,
свързаните бизнеси или СБА/Член +, свързани
с Amway и свързаните дружества.

◆◆ Освен ако не са наясно с възможни
нарушения на Правилата по низходяща
линия или не успеят да ги адресират или,
ако дейността продължава, не успеят да
информират Amway.
2. СБА/Член+, чийто бизнес бъде прекратен в
резултат на нарушение на правилата на един
пазар, ще загуби най-малко доброто състояние на
всички други пазари, на които има бизнес Amway.
3. СБА с повече от един бизнес, които загубят добро
състояние на един пазар, но техния бизнес не е
прекратен, ще имат подновено добро състояние
на всички пазари.
4. Загубата на добро състояние продължава до
нейното възстановяване по усмотрение на Amway
или до удовлетворяване на санкциите съгласно
Правилата.
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