CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự Do - Hạnh Phúc
----***---HỢP ĐỒNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP
Số ……/ NMW/BHĐC
Căn cứ Bộ luật dân sự do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành
ngày 14 tháng 6 năm 2005
Căn cứ nghị định của Chính phủ số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 về quản lý
hoạt động bán hàng đa cấp
Căn cứ thông tư của Bộ Công Thương ban hàng Thông tư số 10/2018/TT-BCT quy định chi
tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của
Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại ………………,
Chúng tôi gồm có:
DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG ĐA CẤP:
Công ty TNHH MY NEW WAY (Sau đay gọi tắt là Công ty):
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0316495246 Cấp ngày 21/09/2020
Do: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh,
Địa chỉ trụ sở chính: 765A Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 02485855000
Email: myneway.co@gmail.com
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:
Do Cục quản lý cạnh tranh – Bộ công thương cấp ngày:
Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Phi Hùng Chức vụ: Giám Đốc
NGƯỜI THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP: (Sau đây gọi tắt là người tham gia)
ÔNG/BÀ ……………………........ Ngày sinh: ………....…. Giới tính:…………………
Dân tôc: …………………..... Quốc tịch: ………………………………………………..
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………
Nơi đăng ký tạm trú: ……………………………………………………………………..
CMDN (Hộ chiếu) số:……………. Do ……………… Cấp ngày…………....................
Số GPLĐ (Dành cho người nước ngoài): ………………………………………………...
Số tài khoản: ………………… Tại Ngân hàng: …………………………………………
Người giới thiệu: Ông (Bà): ……………………………. Mã số: ………….....................
CMND (Hộ chiếu) số: ………….... Do ………………. Cấp ngày …………...................
Sau khi bàn bạc và thoả thuận, chúng tôi đi đến thống nhất ký kết và thực hiện hợp đồng
tham gia bán hàng đa cấp với những điều khoản cụ thể sau đây:
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ĐIỀU 1: ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH NGƯỜI THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP CỦA CÔNG
TY
1.Người tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp của Công ty là cá nhân không thuộc trường
hợp quy định tại Khoản 2 Điều này và đảm bảo các điều kiện sau:
a. Là công dân từ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
b. Phải được người tham gia trước đó của Công ty giới thiệu;
c. Ký “Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp” với Công ty;
d. Có Chứng minh thư nhân dân (đối với người mang Quốc tịch Viêt Nam và đăng ký Hộ
khẩu thường trú tại Việt Nam); Có Hộ chiếu và Giấy phép lao đông do Sở Lao động Thương binh
và Xã hội cấp (đối với các cá nhân không có Quốc tịch Viêt Nam) và số tài khoản ở Ngân hàng;
e. Mua một bộ tài liệu do Công ty cấp.
2. Những cá nhân sau không được tham gia bán hàng đa cấp:
a. Người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án về các tội sản xuất và buôn bán
hàng giả, quảng cáo gian dối, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa đảo khách hàng, các tội về lừa
đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản;
b. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có giấy phép lao động tại
Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp.
ĐIỀU 2: HÀNG HOÁ ĐƯỢC BÁN TRONG MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG ĐA CẤP CỦA
CÔNG TY
Nguồn gốc, chủng loại, chất lượng, giá cả, công dụng và cách thức sử dụng từng loại hàng
hoá quy định tại Phụ lục II của Hợp đồng này.
ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY
Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:
1.Xây dựng và công bố công khai “Chế độ trả thưởng”.
2. Cung cấp tài liệu cho người có dự định tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp của Công ty
về các nội dung: Chương trình đào tạo; Điều kiện và quyền lợi để có được lợi ích kinh tế mà
người tham gia có thể có được bằng việc tiếp thị hay trực tiếp bán hàng hoá; Điều kiện chấm dứt
Hợp đồng của người tham gia quyền, nghĩa vụ phát sinh từ việc chấm dứt hợp đồng này;
3. Bảo đảm tính trung thực và độ chính xác của các thông tin cung cấp cho người tham gia;
4. Bảo đảm tính chất lượng của hàng hoá theo tiêu chuẩn đã công bố;
5. Giải quyết khiếu nại của người tham gia và người tiêu dùng trong phạm vi trách nhiệm của
Công ty, Công ty không có trách nhiệm tham gia giải quyết những mâu thuẫn cá nhân của người
tham gia với người tiêu dùng và giữa những người tham gia với nhau;
6. Khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân của người tham gia để nộp vào ngân sách Nhà nước
trước khi chi trả hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác cho người tham gia;
7. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ bán hàng đa cấp, pháp luật về bán hàng đa cấp (không thu
phí) cho người tham gia;
8. Quản lý người tham gia qua hệ thống thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp;
9. Thông báo cho người tham gia những hàng hoá thuộc diện không được Công ty mua lại
trước khi người đó tiến hành mua hàng;
10. Thường xuyên giám sát hoạt động của người tham gia để bảo đảm người tham gia thực
hiện đúng quy tắc hoạt động và chương trình bán hàng của Công ty;
11. Công ty có trách nhiệm bồi thường cho người tiêu dùng hoặc người người tham gia trong
các trường hợp sau đây:
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11.1 Người tham gia gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc người tham gia khác thực hiện
đúng Hợp đồng;
11.2 Người tham gia không được thông tin đầy đủ về hàng hoá theo quy định tai Phụ lục II
của Hợp đồng.
ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA
Khi tham gia hoạt động bán hàng đa cấp, Người tham gia có những quyền và nghĩa vụ sau
đây:
1. Thực hiện hành vi kinh doanh theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, có nghĩa vụ
tuân thủ Pháp luật Việt Nam; xuất trình thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp trước khi giới
thiệu hàng hoá hoặc tiếp thị bán hàng;
2.Thông báo đầy đủ những nội dung theo quy định Khoản 2 Điều 3 Hợp đồng này;
3. Đưa tin trung thực, chính xác về loại, chất lượng, giá cả, công dụng, cách thức sử dụng
của hàng hoá được bán;
4. Tuân thủ các quy định trong Chương trình bán hàng của Công ty;
5. Bồi thường mọi thiệt hại gây ra trong trường hợp không tuân thủ các quy định tại Hợp đồng
này;
6. Không được yêu cầu người được mình bảo trợ tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp trả
bất kỳ khoản phí nào dưới danh nghĩa khoá học, khoá đào tạo, hội thảo, hoạt động xã hội hay
các hoạt động tương tự khác;
7. Được hưởng hoa hồng theo quy định tại Phụ lục I Hợp đồng này, đồng thời có trách nhiệm
nộp thuế thu nhập cá nhân thông qua Công ty theo quy định hiện hành của Nhà nước;
8. Hợp đồng này được ký kết giữa Công ty với các cá nhân tham gia do đó không được phép
chuyển nhượng, chuyển giao cho cá nhân khác;
ĐIỀU 5: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP
Người tham gia có quyền chấm dứt Hợp đồng tham gia bằng việc gửi thông báo bằng văn
bản cho Công ty bán hàng đa cấp trước khi chấm dứt Hợp đồng thiểu là 07 ngày làm việc.
Công ty bán hàng đa cấp có quyền chấm dứt Hợp đồng với người tham gia khi Người tham
gia vi phạm các quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Hợp đồng này và phải thông báo bằng văn bản
trước khi chấm dứt Hợp đồng tối thiểu là 07 ngày làm việc.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, Công ty có trách nhiệm sau
đây:
a. Mua lại từ Người tham gia hàng hoá đã bán cho Người tham gia theo quy định tại Điều 6
Hợp đồng này;
b. Thanh toán cho người tham gia tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế mà Người
tham gia có quyền nhận trong quá trình tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp.
ĐIỀU 6: MUA LẠI HÀNG HOÁ CỦA NGƯỜI THAM GIA KHI CHẤM DỨT HỢP
ĐỒNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP
1. Công ty phải mua lại hàng hoá đã bán cho Người tham gia khi hàng hoá đáp ứng các điều
kiện sau đây:
a. Có thể bán lại theo mục đích sử dụng ban đầu của hàng hoá;
b. Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày người tham gia nhận hàng;
2. Trong trường hợp phải mua lại hàng hoá theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Công ty có
trách nhiệm:

3

a. Hoàn lại tổng số tiền mà Người tham gia đã trả để nhận được hàng hoá nếu không có căn
cứ để khấu trừ theo quy định tại Điểm b Khoản này;
b. Trong trường hợp Công ty phải chịu các chi phí quản lý, tái lưu kho và các chi phí hành
chính khác thì phải hoàn trả lại tổng số tiền không ít hơn 90% khoản tiền mà Người tham gia đã
trả để nhận được hàng hoá đó.
Khi hoàn trả lại tiền theo quy định tại Khoản 2 Điều này. Công ty có thể khấu trừ tiền hoa
hồng, tiền thưởng và hoặc lợi ích kinh tế khác mà Người tham đã nhận từ việc nhận hàng hoá
đó.
Quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, không áp dụng đối với trường hợp hàng hóa khi
trả lại đã hết hạn sử dụng và hàng hóa không còn nguyên vẹn do lỗi của Người tham gia.
ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
- Công ty được quyền thay đổi, điều chỉnh các Quy định, Cách thức trả thưởng cũng như kế
hoạch - chiến lược kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- Hai bên cam kết thực hiện đúng cá điều khoản đã quy định trong Hợp đồng. Trường hợp có
tranh chấp thì cùng nhau bàn bạc, giải quyết trên tinh thần tự nguyện. Nếu không thống nhất
được thì phải nhờ đến Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Pháp luật.
- Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau và có
hiệu lực kể từ ngày ký
Người tham gia bán hàng

Công ty TNHH MY NEW WAY

4

