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Ця політика застосовується і тлумачиться згідно з договірними 
зобов`язаннями між незалежними підприємЦями AmwAy (нпа)/
привілейованими учасниками та тов «емвей україна». Ця політика 
поширюється на всі навчальні матеріали для бізнесу (далі - нмб), в 
тому числі зустрічі та заходи, що рекламуються  або продаються в 
україні. Ця політика набуває чинності в україні з 1 ТРАВНЯ 2021 року та є 
невід`ємною частиною правил ведення бізнесу AmwAy. вона 
доповнює, а не замінює правила ведення бізнесу AmwAy, інші офіЦійні 
політики та положення договорів між нпа/привілейованими 
учасниками і тов «емвей україна» у частині, що стосується предмета 
Цієї політики. у сфері її застосування Ця політика має переважну силу 
над положеннями правил ведення бізнесу AmwAy, які можуть їй 
суперечити. компанія AmwAy залишає за собою право в будь-який час 
вносити зміни, редагувати або переглядати будь-які положення Цієї 
політики стосовно нмб.

термін «навчальні матеріали для бізнесу» («нмб»), що використовується в цій політиці, означає всю продукцію та 

послуги (в тому числі, зокрема, але без обмеження, бізнес-посібники,  книги, журнали, відкидні плакати та інші 

друковані матеріали, інтерактивну літературу, веб-сайти в мережі інтернет, рекламу, аудіо, відео та цифрові носії, 

додатки для мобільних та інших пристроїв; збори, зустрічі та навчальні семінари, а також інші види матеріалів та 

послуг), які 

(а)  призначені для залучення та/або навчання потенційних нпа, споживачів та потенційних споживачів продукції

(б)  містять  чи  використовують  одну  або  декілька торгових марок чи авторських робіт Amway, або 

(в)  будь-яким іншим чином пропонуються із чітким або передбачуваним сприйняттям пов’язаності, зв’язку чи 

компанія Amway вважає, що використання нмб та участь у заходах можуть бути ефективним інструментом 

розбудови бізнесу нпа, а також що використання матеріалів і рекомендацій, розроблених успішними лідерами 

та авторизованими постачальниками, має важливе значення для бізнесу Amway.

для досягнення цієї мети Amway розробила дану політику, в якій викладені вимоги та стандарти, які застосовуються 

до всіх нмб і до всіх нпа при розбудові бізнесу Amway.

які містять обов’язкові процеси та вимоги щодо нМБ та

2. Стандартів забезпечення якості НМБ, в яких докладно описано вимоги та правила, що стосуються
предмета цієї політики, повідомлень та матеріалів, пов’язаних із нмб.

жодне положення цієї політики не повинно тлумачитися чи розглядатися як ліцензія або інший дозвіл на внесення 

будь-якої інформації щодо лінії спонсорської підтримки (далі — лсп) в будь-який нмб.
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та послуг Amway або для підтримки, мотивації та/або навчання НПА/Привілейованих учасників, або 

асоціювання з Amway.

1. Стандартів програми, 

політика складається зі: 



Визначення термінів:

«Авторизований Постачальник» означає будь-якого постачальника, якого компанія Amway 
уповноважила забезпечувати нпа/привілейованих учасників нмб або використовувати нмб з 
потенційними нпа відповідно до програми «ACCREDITATION PLUS™» (надалі — «програма») та 
стандартів забезпечення якості.

«Договір з Авторизованим Постачальником за програмою «Accreditation Plus» та додатки до 
нього становлять договір між авторизованим постачальником та компанією Amway, який регулює 
використання, продаж, рекламування та поширення нмб.

«Стандарти забезпечення якості» – означає стандарти забезпечення якості щодо змісту нмб, які 
можуть час від часу змінюватися. їх можна знайти на сайті www.amway.ua.

«Асоційовані НПА» – це нпа, уповноважені авторизованими постачальниками продавати, 
рекламувати або поширювати нмб. таке повноваження виникає на основі договору між авторизованим 
постачальником і відповідним нпа.

A. СтАНДАрти ПрогрАМи

I. Загальні положення НМБ

1. гарантія успіху. нпа, які отримують прибуток від використання, продажу або розповсюдження нмб, не 

мають права  заявляти або будь-яким чином припускати, що використання нмб гарантує успіх.

2. Відповідальність НПА. нпа, які займаються діяльністю, пов’язаною із нмб (наприклад виробництво, 

реклама, продаж, розповсюдження),  повинні забезпечити відповідність такої діяльності цій політиці, чинним 

законам і нормам та заздалегідь отримати всі необхідні дозволи для її провадження.

 асоційовані нпа або нпа, які мають право проводити зустрічі відповідно до цієї політики та правил ведення 

бізнесу, повинні:

(a)  забезпечити відповідність запропонованих нмб положенням правил ведення бізнесу Amway, цієї 

політики стосовно нмб та стандартів забезпечення якості;

(б)    забезпечувати, щоб нмб не продавалися або не пропонувалися для продажу під час реєстрації договору 

з компанією Amway;

(в)    забезпечувати покупцям таких нмб розкриття будь-яких даних та іншої інформації, донесення якої 

вимагається компанією Amway;

(г)    чітко інформувати кожного нпа, який купує нмб, про те, що покупка нмб є необов’язковою;

(ґ)    інформувати покупця про політики відшкодування коштів, які застосовуються по відношенню до таких 

нмб відповідно до цієї політики.

Вони не мають права:

(д)    порушувати авторські права або права інтелектуальної власності авторизованих постачальників, інших 

нпа, Amway або третіх осіб;

(е)     продавати нмб будь-якому потенційному нпа, поки такий потенційний нпа не зареєструється як нпа/

привілейований учасник та не отримає достатньо часу та інформації з метою визначитись, чи буде 

придбання нмб прийнятним або корисним для нпа/привілейованого учасника;

(є)    надавати компенсацію або винагороду іншому нпа/привілейованому учаснику у зв’язку з таким 

розповсюдженням.
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3. обґрунтовані витрати, використання нмб та участь в будь-яких зустрічах/заходах. кожен нпа/привілейований 

учасник повинен самостійно приймати рішення щодо придбання нмб, керуючись при цьому  власним  

розумінням  того, що є необхідним для розбудови свого бізнесу Amway. проте продаж і рекламування нмб нпа/

привілейованим учасникам завжди мають бути обґрунтованими.

Amway вважає, що рекламування витрат на нмб, які не є обґрунтованими та не відповідають індивідуальним 

цілям нпа/привілейованого учасника, шкодить репутації Amway щодо демонстрації фінансових та бізнес-

можливостей та реальних очікувань від прибутку в бізнесі Amway та загрожують суспільному сприйняттю Amway 

як довгострокового стабільного бізнесу.

(a)  просування нмб, в тому числі зустрічей/ заходів новим нпа/привілейованим учасникам. не можна

продавати або рекламувати нмб новим нпа/привілейованим учасникам у необґрунтованій кількості,

що перевищує 800 гривень у кожний із трьох перших місяців після приєднання до бізнесу Amway, з 

максимальними загальними витратами в розмірі 2400 гривень протягом перших трьох місяців.

(б)  не дозволяється нпа брати участь у будь-яких програмах з передплати нмб у перші три місяці після 

приєднання до бізнесу Amway. програми передплати з постійним замовленням нмб дозволені за умови, 

якщо  участь у них можна призупинити за бажанням будь-коли й вартість усіх невикористаних матеріалів 

буде повністю відшкодовано.

Передплата –  це право на отримання регулярних та / або періодичних нмб за певну плату.

Програми передплати з постійним замовленням: замовлення, що передбачає доставку нмб у певній 

кількості та за певною ціною згідно з певним графіком.

4. Повернення/відшкодування вартості НМБ кінцевим споживачам (в тому числі квитки на зустрічі/заходи).

про положення умов повернення слід чітко поінформувати ще до продажу нмб. в цілому повернення нмб (в

тому числі квитків) має відбуватися на комерційно прийнятних умовах.

гарантія задоволення якістю та правила повернення продукції Amway не розповсюджуються на продукти, що

продаються не компанією Amway. нмб  можуть продаватися тільки з урахуванням права покупця на повернення

таких нмб для відшкодування згідно з цією політикою.

протягом перших 90 днів після реєстрації договору з компанією Amway нпа/привілейований учасник може

повернути всі придбані нмб будь-якої форми разом із підтвердженням про купівлю із 100% відшкодуванням

ціни, сплаченої за такі нмб.

 квитки, придбані для особистого використання покупцем, який залишився незадоволеним, підлягають 

поверненню протягом 30 днів після заходу за умови його особистої присутності на заході.

  повернення коштів має стосуватися вартості квитків, вхідних зборів чи інших платежів, пов’язаних із допуском 

до участі в зустрічі, за винятком витрат на проїзд, харчування чи проживання в готелі.

 умови та положення повернення інших нмб мають відповідати чинному законодавству та містити такі мінімальні 

вимоги:

(a) нмб на носіях інформації (CD, DVD, друковані матеріали) повинні включати повне відшкодування вартості 

протягом 30 днів після того, як нпа/привілейований учасник, що здійснив замовлення, отримав матеріали. 

додаткове відшкодування має надаватися протягом щонайменше 30 додаткових днів на  комерційно 

обґрунтованих умовах. до набуття права на отримання будь-якого відшкодування слід надати квитанцію, 

яка підтверджує купівлю. 

(б)  програми передплати (наприклад, постійні програми  навчання): нпа/привілейовані учасники можуть 

прийняти рішення про припинення участі в будь-яких таких програмах за власним бажанням шляхом 

відправлення письмового повідомлення авторизованому постачальнику з правом одержання відшкодування 

за невикористані повні місяці будь-якої передплати.

(в)   доступні для завантаження засоби та інформація: заміна завантаження аналогічної вартості має 

здійснюватися для незадоволених покупців протягом 30 днів після купівлі доступного для завантаження 

засобу та інформації.
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(г)  Цифровий контент: покупці мають право отримати відшкодування коштів або заміну невикористаних цифрових 

товарів упродовж 14 днів після придбання.

 організатор зустрічі/заходу повинен забезпечити процес розв’язання  суперечок та визначити особу, відповідальну 

за обробку запитів щодо повернення та відшкодування вартості. для відшкодування вартості покупець має 

надати квитанцію, що підтверджує факт купівлі.

5. Продаж і рекламування НМБ, в тому числі під час проведення зустрічей/заходів. нмб повинні використовуватися,

продаватися, поширюватися та рекламуватися відповідно до договору між компанією Amway та авторизованим

постачальником, правил ведення бізнесу Amway та політик, а також стандартів забезпечення якості.

Авторизовані Постачальники або асоційовані НПА мають право продавати будь-які нмб (в т. ч. квитки на

зустрічі/заходи) шляхом:

(a)  прийняття та обробки замовлень. квитки не можуть продаватися за ціною, яка є вищою за ціну, зазначену

на квитку;

(б)    доставки матеріалів/квитків на адресу нпа/ привілейованого учасника, який здійснює замовлення;

(в)   надання покупцю квитанції, що містить (і) інформацію про авторизованого постачальника, (іі) опис 

продукту, що продається, (ііі) кількість, що купується, (iv) ціну (в т. ч. пдв), що сплачується за одиницю нмб, 

(v) обґрунтовану плату за доставку та (vі) дату купівлі.

 продаж та купівля усіх нмб (в т. ч. квитки на зустрічі/заходи) має здійснюватися виключно добровільно.

Авторизовані Постачальники або асоційовані НПА не мають права: 

(a)  сприяти компенсації іншим нпа/ привілейованим учасникам або отримувати компенсацію, або іншу вигоду,

у зв’язку із продажем або просуванням нмб, яка суперечить правилам ведення бізнесу Amway,  українській

політиці щодо нмб та іншим політикам Amway;

(б)    брати участь у будь-якій системі заохочень, компенсацій або винагород за продаж нмб, яка суперечить 

чинному законодавству або може зашкодити репутації Amway та її інтелектуальній власності;

(в)    стверджувати або заявляти, що така діяльність є частиною бізнесу Amway або що прибутки від такої 

діяльності було отримано завдяки бізнесу Amway або плану Amway з продажу та маркетингу (основного 

плану).

6.      Продаж  та  рекламування  НМБ  між  бізнес  - групами. нмб  можуть   рекламуватися тільки  в межах бізнес-

групи та/або лсп; рекламування нмб між групами допускається лише у випадку надання письмової згоди 
діамантового нпа з верхньої лінії спонсорської підтримки та/або авторизованого постачальника. платинові 
нпа або нпа вищих рівнів кваліфікації, які бажають придбати нмб іншого авторизованого постачальника, 
повинні отримати погодження Діамантового НПА з верхньої лінії спонсорської підтримки та/або Авторизованого 
Постачальника.  Amway має право, на свій розсуд, не вимагати даного погодження, якщо відмова в погодженні 
буде суперечити інтересам бізнесу Amway.

II.  Перевірка та затвердження НМБ

Будь ласка, візьміть до уваги, що цей розділ не стосується зустрічей та заходів; інформація щодо зустрічей та 

заходів міститься у частині III цієї політики; щоб дізнатися про цифрові засоби комунікації див. стандарти цифрової 

комунікації (www.amway.ua).

1. Процес затвердження – перевірка та  авторизація з боку компанії Amway мають здійснюватися за умови

дотримання правил ведення бізнесу Amway, політик Amway та стандартів забезпечення якості. усі нмб повинні:

(a)   відповідати стандартам  забезпечення  якості та будь-яким чинним правилам ведення бізнесу стосовно їх

використання, рекламування та продажу;

(б)     надаватися компанії Amway для  перевірки до  їх використання, рекламування, поширення або продажу;
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(в)    бути затверджені компанією Amway;  та

(г)    мати номер авторизації, присвоєний компанією Amway, якщо це вимагається для даного  типу нмб.

2. Якщо у листі про авторизацію є відповідна вимога, нмб повинні містити видиму ідентифікацію, де

зазначено таке:

(a) зміст нмб було перевірено Amway й надано відповідний авторизаційний номер;

(б) купівля та використання будь-яких матеріалів носить добровільний характер, 

(в) використання даних нмб не гарантує досягнення успіху та 

(г)  дані нмб були виготовлені незалежно від компанії Amway.

3. нмб, використання яких було затверджено компанією Amway в одній країні, не означає їх схвалення до

використання в іншій країні, якщо тільки це спеціально не зазначено в авторизаційному листі.

III. Зустрічі та заходи

1. реєстрація та дозвіл на проведення зустрічей/заходів  тільки авторизовані постачальники можуть надсилати 

запит на отримання дозволу від компанії Amway щодо проведення зустрічей/заходів, а також проводити зустрічі/

заходи, метою яких є розбудова бізнесу Amway. нпа мають право організовувати заходи або ділові зустрічі 

згідно з їхніми зобов’язаннями як спонсорів або платинових нпа, як це визначено у розділі 5 правил ведення 

бізнесу Amway.

 на проведення будь-якої зустрічі/заходу, у якій/якому беруть участь понад 100 осіб, та/або будь-якої зустрічі/

заходу, за участь у якій/якому стягується плата більше 100 грн., має бути отримано дозвіл від компанії Amway 

україна. затвердження будь-яких зустрічей/заходів належить виключно до компетенції компанії Amway. компанія 

Amway може визначити критерії, що обмежують масштаб зустрічі/заходу, або може встановити інші обґрунтовані 

обмеження до надання дозволу на його/ її проведення. представники компанії Amway мають право в будь-який 

час відвідати будь-яку зустріч із метою гарантувати дотримання цієї політики та стандартів забезпечення якості.

 усі відео або подібні візуальні матеріали (наприклад, презентації у форматі «Power Point»), які використовуються 

під час проведення зустрічей/заходів, повинні відповідати стандартам забезпечення якості.

 жоден нпа не має права записувати презентацію Amway без спеціального попереднього письмового дозволу 

компанії Amway.

2. Спеціальні зобов’язання, пов’язані із зустрічами/заходами нпа та інші промовці, що беруть участь у

зустрічах, заходах та вебінарах в україні, повинні дотримуватися при цьому букви і духу чинного законодавства,

нормативних положень, правил, політик і процедур компанії Amway, в тому числі стандартів забезпечення

якості, незалежно від того, чи вони є зареєстрованими нпа на цьому ринку. нпа, які проводять зустрічі/заходи,

мають надати усім нпа та іншим промовцям, що виступають на таких зустрічах\заходах, копію стандартів

забезпечення якості нмб.

 дітям віком до 18 років не дозволяється брати участь в будь-якій зустрічі/заході, що стосується Amway. зустрічі/

заходи, які проводяться з метою  розбудови українського бізнесу Amway, можуть  відбуватися лише на території 

україни, якщо тільки не було отримано відповідної попередньої письмової згоди Amway.

 квитки на зустрічі/заходи, що не були затверджені, не повинні продаватися нпа, які зареєстровані в україні.

 загалом, зустрічі проводяться для бізнес-групи нпа, однак інші платинові нпа (або нпа вищого рівня 

кваліфікації) та учасники їх бізнес-груп можуть приймати участь за умови, що вони знаходяться в одній лінії 

спонсорської підтримки. 

 участь запрошених промовців з інших лсп вимагає авторизації від Amway.
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Спеціальні вимоги щодо онлайн-зустрічей. якщо зустрічі та/або презентації проводяться з використанням 

цифрових технологій, необхідно враховувати наступні вимоги:

•  увесь зміст, що використовується, повинен відповідати правилам ведення бізнесу Amway, політикам

Amway та стандартам забезпечення якості;

•  усі матеріали і зміст, що демонструються, повинні мати відношення до ринків учасників;

•  з учасників може стягуватися лише обґрунтована плата за участь;

•  будь ласка, ознайомтеся з відповідними розділами стандартів Цифрових комунікацій.

B. СтАНДАрти ЗАБеЗПечеННЯ ЯкоСті НМБ

Ці стандарти призначені для використання нпа та промовцями під час представлення бізнеса Amway. вони також 

покликані надавати підтримку авторизованим постачальникам у підготовці нмб. 

хоча ці стандарти й охоплюють широке коло тем, неможливо передбачити та проілюструвати прикладом кожну з 

ситуацій, що можуть виникнути. відповідність стандартам визначається багатьма факторами, в тому числі візуальні 

ефекти, контекст, цільова аудиторія, регуляторні обмеження та загальне враження, яке справляє потенційний нпа чи 

власне нпа. нмб не можуть містити невірну, неточну чи оманливу інформацію. 

I. Позиціонування бізнес-можливості Amway

як саме бізнес можливість Amway представлена потенційному нпа має величезне значення для репутації та авторитету 

нпа, який її представляє, та для бізнесу в цілому. важливо, щоб потенційний нпа та нпа мали чітке розуміння ролі 

Amway, нпа та авторизованого постачальника. твердження для потенційних нпа та нпа мають бути достовірними, 

точними й такими, що не вводять в оману.

промовці мають заохочувати поведінку, результатом якої є якнайшвидша ідентифікація нпа саме як нпа. також важливо 

одразу визначити мету контакту – продаж продукції Amway та/або представлення можливості бізнесу потенційним нпа. 

запрошення на презентацію плану Amway з продажу та маркетингу не має носити прихований характер (див. правила 

ведення бізнесу Amway, розділ 8).

1. Представлення бізнес-можливості Amway. бізнес Amway має бути представлений як можливість отримувати дохід

від продажу продукції та допомога іншим робити те саме (див. також пункт 8.1 правил ведення бізнесу Amway).

бізнес Amway повинен бути представлений виключно як бізнес-можливість Amway.

•  забороняється використання будь-яких оманливих синонімів по відношенню до Amway. наводимо деякі 

приклади того, як  не слід позиціонувати бізнес Amway: можливість працевлаштування; громадський захід; 

дослідження ринку; семінар з оподаткування; фінансовий семінар; інвестиційний семінар.

•  некоректно представляти бізнес передусім як програму особистісного розвитку, наприклад, для 

самовдосконалення, збереження свого шлюбу або покращення взаємин із членами сім’ї або іншими людьми, а 

не як бізнес, спрямований на отримання прибутку. Це передбачає, що основною метою бізнесу є не отримання 

прибутку, а дещо інше.

•  твердження або заяви на те, що основний план та /або  бізнес є одним із методів зменшення оподаткування 

або звільнення від сплати податків є неприпустимими.

•  для потенційних нпа має бути зрозуміло, що саме Amway є основною договірною стороною і що 

авторизований постачальник не надає можливості ведення бізнесу, а  надає підтримку нпа, шляхом  

проведення тренінгів та забезпеченням  навчальних матеріалів для бізнесу.
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2. Презентація Плану/розбудова бізнесу. основний план включає: винагороду (та процес адміністрування); 

відзнаки (та процес адміністрування); визнання (та процес адміністрування); продукцію Amway; ознайомлення 

з продукцією, підтримку продукції; розповсюдження. під час представлення основного плану значення 

збалансованого бізнесу має бути чітко роз’яснено відповідно до усіх правил, процедур та політик Amway; 

збалансований бізнес складається з:

 (a)    Продажу продукції: продаж продукції клієнтам має бути представлений як спосіб отримати дохід завдяки 

роздрібній націнці та виконання умов для отримання додаткових винагород.

 (б)    особисте використання: особисте користування необхідно характеризувати як спосіб ознайомлення 

з продукцією та отримання особистого досвіду, що може бути корисним для продажу продукції. гроші, 

заощаджені в результаті особистого використання, не є доходом і не повинні представлятися як такий. не 

можна давати підстави вважати, буцімто цей бізнес є клубом оптових закупівель. заяви про те, що успішний 

бізнес Amway може бути розбудований лише на основі особистого споживання, суперечать правилам 

ведення бізнесу, оскільки залучення клієнтів є важливою складовою основного плану.

 (в)    Спонсорування: слід наголосити, що спонсорування дає змогу максимізувати можливості, які надає основний 

план, але не є джерелом доходу. не дозволяється стверджувати або припускати, що нпа може досягти успіху 

або отримати дохід лише в результаті спонсорування. описуючи спонсорування, необхідно наголосити на 

важливості попереднього або наявного особистого контакту між спонсором та потенційним нпа.

3. час та зусилля. гарантувати успіх неприпустимо. кожен нпа має право самостійно визначати свій графік 

і кількість часу, витраченого на бізнес Amway. не дозволяється встановлювати обов’язкові квоти ділових 

зустрічей, дзвінків тощо.

4. Факти та цифри. факти повинні відповідати цільовому ринку та вказаному джерелу. 

 (a)  корпоративна інформація: корпоративна статистика, рейтинги та історична інформація повинні 

відповідати тим, які компанія Amway або Alticor Inc надає на даний момент, і не відрізнятися від них. 

використання корпоративної і/або конфіденційної інформації компанії Amway або Alticor Inc. у будь-якій 

формі чи на будь-яких носіях не дозволяється. усе, в тому числі твердження, статистика, прямі цитати 

та інша інформація, яку використовують для просування бізнесу або продуктів Amway, завжди має бути 

достовірним, точним та таким, що не вводить в оману. крім того, за винятком виступів та аудіозаписів, 

усі нмб, в яких вказується статистика, мають містити посилання на джерело та дату оприлюднення 

статистичних даних.

 (б)  Сім’ї-засновники: посилання на сім’ї девосів (DeVos) і ван анделів (Van Andel) повинні здійснюватися 

тільки у зв’язку з володінням компанією Amway та групою компаній Alticor, згадки про будь-які приватні 

проекти, комерційну та благочинну діяльність сімей девосів і ван анделів завжди повинні бути точними, 

причому ці сім’ї не повинні ототожнюватися з компанією Amway та групою компаній Alticor.

 (в)   Статистика: графіки, зображення, цитати і посилання на статистичні дані повинні бути підтвердженими та 

отримані з визначеного, достовірного джерела, а також повинні бути актуальними (такими, що мали місце 

не раніше трьох років тому), якщо тільки вони не мають історичного характеру.

5. Якість матеріалів. усі матеріали повинні створювати професійне враження та викликати приємні візуальні, 

тактильні і/або слухові відчуття у споживача

6. Матеріали, виготовлені Amway.  усі матеріали, виготовлені Amway, захищені авторським правом і не 

можуть використовуватися або відтворюватися повністю або частково без дозволу компанії Amway. якщо 

нмб включають матеріали, виготовлені компанією Amway, то відповідна примітка має бути додана до нмб із 

зазначенням року створення та назви філії, яка створила цей матеріал.
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7. опис продукції. твердження щодо продукції Amway повинні братися дослівно з офіційних джерел компанії 

Amway і не можуть бути змінені жодним чином. твердження щодо продукції Amway можуть братися лише 

дослівно з офіційної літератури Amway та офіційних інтернет-сайтів Amway, які призначені та схвалені для 

використання на відповідному ринку (див. п. 4.4 правил ведення бізнесу Amway).

8. Відгуки та рекомендації повинні відображати чесну думку, переконання та досвід промовців. вони не можуть

використовуватися для ствердження того, що Amway не може виконати у законний спосіб. компенсація у будь-

якій формі не може бути надана в обмін на схвальний відгук чи рекомендацію, за винятком коли при цьому

надається зразок продукції. якщо існує матеріальний зв’язок між особою, яка надає відгуки чи рекомендації, та

Amway, і про це аудиторія не знає чи не очікує цього, такий зв’язок має бути розкрито. матеріальний зв’язок може

включати той факт, що особа отримала безкоштовно продукцію в обмін на надання відгуків та рекомендацій або

така особа надає відгуки або рекомендації як нпа/привілейований учасник. розкриття такої інформації має бути

чітким, помітним та у відповідності до вимог.

9. обговорення доходу

(a)  Дохід: прямі або непрямі заяви стосовно доходів повинні бути правдивими, точними та не вводити в оману,

а також повинні відображати лише дохід, отриманий у рамках основного плану та інших заохочувальних

програм, які пропонує Amway. не дозволяється стверджувати, що дохід є гарантованим. залежно від

контексту такі твердження є неприпустимими: “фінансова безпека”, “заможний”, “багатий” та “мільйонер”.

прийнятними є такі твердження: “досягнення ваших фінансових цілей”, “фінансова гнучкість” або

“фінансове зростання”.

•  характеристика доходу як регулярного (або з використанням будь-якого синоніму цього слова) без 

зазначення необхідності докладати постійних зусиль і/або виконувати кваліфікаційні вимоги не є типовою і 

не повинна представлятися як така.

• неприйнятна термінологія: “пасивний дохід”, “гонорар”,  “роялті чи авторський дохід”.

 Прийнятним є таке визначення: “постійний” та “неперервний” (при поясненні, що дохід залежить від 

обсягів продажу та не є гарантованим).

(б)  Пенсія: нпа можуть розвинути свій бізнес до рівня, який може дозволити їм залишити традиційну 

діяльність, щоб повністю управляти своїм бізнесом Amway. проте має бути чітко зрозуміло, що отримання 

доходу відповідно до основного плану потребує часу та докладання зусиль. можливість бізнесу Amway не 

гарантує отримання доходу упродовж всього життя. бізнес Amway не передбачає «пенсію» у її традиційному 

розумінні, оскільки отримувати дохід від бізнесу Amway можливо, допоки нпа  забезпечує товарообіг.

(в)  Успадкування: однією з відмінних ознак основного плану є можливість нпа створити і розбудувати 

стабільний бізнес, а потім передати його своїм спадкоємцям або бенефіціарам.

 стверджувати або заявляти про те, що дохід або заробіток від бізнесу Amway може бути успадкований без 

пояснення того, що особа яка успадковує бізнес має виконувати умови кваліфікації та\або продовжувати 

докладати постійних зусиль для розвитку бізнесу, не дозволяється. твердження про те, що дохід спадкоємців є 

гарантованим не дозволяються.

Українська Політика щодо Навчальних матеріалів для бізнесу

10. Співпраця з Авторизованим Постачальником та купівля нмб. участь у програмах, пропонованих авторизованим

постачальником, та купівля нмб повинні представлятися як необов’язкова складова розбудови незалежного

бізнесу Amway. така можливість може допомогти у розбудові успішного бізнесу, однак не гарантує цього.

11. Не дозволяється стверджувати, що для реєстрації нпа необхідно придбати будь-які нмб на додаток до

офіційної літератури Amway.

12. інші бізнеси: нмб не можна використовувати для рекламування будь-яких інших  бізнесів, крім бізнесу Amway.
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II. Бізнес Amway

бізнес Amway слід презентувати як бізнес рівних можливостей. Це означає визнання права на ведення бізнесу для 

всіх людей, незалежно від їхніх особистих переконань, політичних поглядів, національної належності, етнічного або 

расового походження.

1. Вислови духовного/релігійного спрямування. промовці не повинні:

• використовувати свій виступ для просування власних релігійних та/або особистих суспільних переконань.

• стверджувати, що успіх залежить від певних переконань.

• рекомендувати певні релігійні та духовні твори та практики.

• проводити богослужіння.

2. Вислови морального/соціального характеру. не дозволяються зневажливі висловлювання на адресу Amway,

Alticor Inc., будь-яких афілійованих осіб, працівників, нпа або інших авторизованих постачальників.

 не дозволяється використовувати бізнес-платформу для висловлювання особистих поглядів, у яких вбачається 

зневажливе ставлення до переконань інших. не дозволяється заохочувати нпа обмежувати або розривати 

зв’язки з сім’єю та друзями.

3. Висловлювання на політичні теми. промовці не повинні:

• використовувати сцену для пропагування своїх політичних поглядів;

• висловлювати підтримку певним політичним поглядам, партіям, кандидатам або обраним посадовим особам.

III. інтелектуальна власність

інтелектуальна власність – це творча робота, на яку розповсюджується право власності та можна подати заявку 

на отримання патенту, набуття авторського права чи товарного знаку тощо. нпа/привілейований учасник та 

авторизований постачальник можуть використовувати інтелектуальну власність Amway чи будь-кого лише якщо вони 

отримали право на її використання. інтелектуальна власність може включати музику, зображення, аудіо, відео, текст, 

товарні знаки, логотипи та інші твори.

1. Використання матеріалів, захищених авторським правом: матеріали, захищені авторським правом

включають, але без обмежень, музику, книги журнали, статті та інші письмові твори, в тому числі уривки

та переклади, промови, фото, макети, в тому числі онлайн-зображення, веб-сайти, блоги та інші дописи у

соціальних медіа, відео, фільми, п’єси, скульптури, споруди та 3D-форми та програмне забезпечення.

(a)  Використання матеріалів, виготовлених Amway: матеріали, захищені авторським правом, виготовлені

Amway, не можуть використовуватися без попереднього отримання дозволу, крім випадків коли дозвіл було

отримано із затверджених джерел, як про це зазначено Amway.

(б)  Використання матеріалів, виготовлених третіми сторонами: матеріали третіх осіб  не можуть 

використовуватися без попереднього отримання належного письмового дозволу, ліцензії або іншого 

дозволу від власника авторських прав, або якщо інше не передбачено чинним законодавством. письмовий 

дозвіл, отриманий на використання авторських прав має бути збережено та надіслано в Amway за запитом.

(в)  Спеціальна примітка щодо музичних творів: музичні твори, що відтворюються, змінені, виконувані, 

записані, такі, що транслюються чи передаються через інтернет, не можуть бути використані у нмб 

без належного письмового дозволу, ліцензії  чи іншого дозволу від власника або через відповідне 

законодавче рішення, яке дозволяє таке використання. при використанні музичного запису може

знадобитися більше, ніж одна ліЦензія. будь-який письмовий дозвіл, отриманий на використання 

авторських прав має бути збережено та надіслано в Amway за запитом.

Українська Політика щодо Навчальних матеріалів для бізнесу
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 власник авторських прав може надати лише обмежений дозвіл на використання матеріалів, захищених авторським 

правом. такі права можуть бути обмежені у декілька способів: в тому числі у часі, за манерою використання, 

територіально або відповідно до засобів масової інформації. таким чином, ліцензія на використання матеріалів, 

захищених авторським правом, в одній ситуації може не дозволяти їх використання в іншій ситуації. нпа/авторизований 

постачальник зобов’язаний підтвердити, що для використання матеріалів, захищених авторським правом, має дозвіл, 

наданий власником авторських прав.

2. Права на публічність: це право особи контролювати та отримувати прибуток від комерційного використання свого 

зображення, в тому числі імені, зображення, голосу  та інших аспектів особистості. передбачається, що нпа/

авторизований постачальник поважає права інших осіб на публічність й дотримується чинного законодавства та 

індивідуальних прохань на невикористання або припинення використання зображення, наприклад фото, портретів, 

малюнків тощо. нпа/авторизований постачальник не має права використовувати права інших осіб на публічність 

для просування своєї діяльності без попереднього отримання від таких осіб письмового дозволу за запитом Amway.

3. Належне використання торгових марок: нпа/авторизований постачальник не має права копіювати, розповсюджувати 

та у будь-який інший спосіб використовувати торгові марки третьої сторони або Amway чи Alticor Inc. без належного 

письмового дозволу, ліцензії чи іншого дозволу власника торгової марки. письмовий дозвіл має бути збережено 

та надано за запитом до Amway. торгові марки і логотипи, фотографії продукції, а також зображення, пов’язані з 

корпоративною сферою, що належать компанії Amway або Alticor, повинні бути одержані тільки з корпоративних 

джерел.

IV.  Веб-сайти / рекламні матеріали та засоби для збільшення продажів

1. інформація про нмб на інтернет-сайтах авторизованого постачальника повинна бути захищена паролем і доступна 

лише для нпа, крім випадків, коли надання такого доступу дозволено незареєстрованим користувачам.

 Веб-сайти Авторизованого Постачальника: зміст, який потребує захисту паролем

 •  графік ділових зустрічей, відкритих зустрічей та місця їх проведення 

 •  інформація про навчання та порядок роботи (наприклад, розміщення замовлень та інша інформація, 

пов’язана з діяльністю нпа)

 •  історії успіху

 •  рекламна інформація, що стосується навчальної організації

 •  перелік нмб 

 •  матеріали, які містять інформацію про план Amway з продажу та маркетингу 

 •  дошка оголошень

 •  поширені запитання

2. рекламні матеріали та засоби для збільшення продажів. на ринках, де це дозволено, використання або продаж 

рекламних матеріалів та засобів продажу, призначених для безпосереднього стимулювання продажу продукції і 

послуг Amway, допускається лише з попереднього письмового дозволу компанії Amway. виняток: одяг із зображенням 

логотипів, брелоки для ключів, ручки та інші подібні предмети.
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C.  іНші ПоложеННЯ

1.  на прохання Amway нпа має надати відповідну документацію. Amway визначає, що саме необхідно для перевірки 

дотримання цих правил, в тому числі інформація про постачальників, які не є нпа, видавців, виробників та 

розповсюджувачів, які не є нпа, і з якими нпа може співпрацювати для вироблення та просування нмб.

2.  жодна особа, до якої застосовується ця політика, не має права підтримувати або допомагати будь-якій іншій особі 

діяти в обхід цієї політики.

3.  нпа не мають права прямо чи опосередковано через інших виробляти, рекламувати, продавати або отримувати 

дохід від продажу будь-яких нмб іншим нпа із порушенням цієї політики чи чинного законодавства.

4.  Amway провадитиме розслідування обставин або скарг, які дають підстави припускати, що потенційно відбулося 

порушення цієї політики, відповідно до розділів 11 та 12 правил ведення бізнесу Amway.
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