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Ця Політика стосується всіх Незалежних Підприємців Amway (НПА), Привілейованих 

Учасників (ПУ) та осіб, зареєстрованих в Amway в статусі Учасника або в будь-якому іншому. 

Ця Політика встановлена з посиланням на пункт 3.14 Неавторизована діяльність Незалежних 

Підприємців Amway/Привілейованих Учасників на невідкритих ринках діючих Правил 

ведення бізнесу Amway, а також з посиланням на різні положення Договору НПА/ПУ та інші 

реєстраційні вимоги Amway. 

 

Кожна особа (НПА/Привілейований Учасник) підписала договір з компанією Amway 

(«Договір НПА/Привілейованого Учасника»), який наділяє НПА/ПУ правом займатися 

діяльністю, пов'язаною з бізнесом Amway, в країнах і на територіях, описаних в Договорі 

НПА/ПУ. Це може включати в себе деякі активності щодо авторизованих країн, які виходять за 

межі місцевої філії Amway, в тому випадку, якщо обрана країна є або відноситься до країн чи 

територій, відкритих або вповноважених Компанією для просування продукції та ведення 

бізнесу Amway («Відкритий ринок»). Будь-яка діяльність, що стосується бізнесу Amway і 

здійснюється в країнах і територіях, відмінних від Відкритих ринків, розцінюється як 

«Неавторизована діяльність» і є порушенням Договору НПА/ПУ, Правил ведення бізнесу 

Amway і політик Компанії. Amway залишає за собою право застосовувати необхідні заходи, 

спрямовані на усунення порушень Договору НПА/ПУ та Правил ведення бізнесу Amway. 

 

Компанія Amway анонсує відкриття нових ринків за допомогою офіційних корпоративних 

джерел, повідомляючи дату відкриття, список видів діяльності, дозволених перед відкриттям 

(якщо можливо), та іншу інформацію, необхідну для успішного залучення НПА/ПУ. Жодна 

діяльність НПА/ПУ на ринку, що не є Відкритим, не авторизована Компанією, якщо про це не 

було оголошено офіційно Amway. НПА/ПУ не можуть спиратися на будь-яку інформацію та 

заяви про залучення або потенційне залучення Компанії в діяльність, пов'язану з Amway, 

стосовно будь-якої країни або будь-якої території окрім тих випадків, коли про це було 

повідомлено через офіційні корпоративні джерела. У зв'язку з різними юридичними, 

регуляторними та репутаційними питаннями, що виникають через неавторизовану діяльність 

на ринках, які не підтримуються Amway. Компанія дотримується «Політики щодо 

неавторизованої діяльності Незалежних Підприємців Amway на невідкритих ринках» і 

вживатиме заходів, спрямованих на дотримання Договору НПА/ПУ у всіх випадках, коли 

їй стане відомо про неавторизовану діяльність. 
 

 

ВІДКРИТІ РИНКИ 
 

Кожен НПА/ПУ має право вести діяльність на ринку(ах), зазначену в Договорі НПА/ПУ. 

Договір НПА/ПУ дозволяє НПА/ПУ вести діяльність, що стосується бізнесу Amway, на 

Відкритих ринках. Проте, діяльність навіть на Відкритих ринках завжди обмежується й 

регулюється Договором НПА/ПУ. 
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Наступні Відкриті ринки були офіційно оголошені як такі й підтримуються компанією Amway 

на сьогодні: 

 

Австралія, Австрія, Азорські о-ви, Американські Віргінські о-ви, Ангілья, Англія, Антигуа, 

Аргентина, Аруба, Багамські о-ви, Балеарські о-ви, Барбадос, Барбуда, Бельгія, Бермуди, 

Болгарія, Бонайре, Ботсвана, Бразилія , Британські Віргінські о-ви (разом із Вірджін-Горда, 

Тортола, Анегада, Йост-Ван-Дейк, Пітер Айленд), Бруней, Венесуела, В'єтнам, Гаїті, 

Гваделупа, Гватемала, Гебридські о-ви, Німеччина, Гондурас, Гонконг, Гренада, Гренадіни, 

Греція, Данія, Домініка, Домініканська Республіка, Індія, Індонезія, Ірландія, Іспанія, 

Італія, Казахстан, Кайманові о-ви (Великий Кайман, Кайман-Брак, Малий Кайман), 

Канада, Канарські о-ви, Китай, Колумбія, Королівство Свазіленд, Коста-Ріка, Кюрасао, 

Латвія, Лесото, Литва, Мадейра, Макао, Малайзія, Мартиніка, Мексика, Мелілья, 

Монсеррат, Намібія, Невіс, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Нормандські о-ви (Гернсі 

та Джерсі), Об'єднане Королівство (Північна Ірландія, Шотландія, Уельс), о-в Гернсі, о-ви 

Кайкос, о-в Мен, о-в Теркс, о-в Уайт, о-ви Чатем, Панама, Польща, Португалія, 

Пуерто-Ріко, Реюньйон, Росія, Румунія, Саба, Сальвадор, Сеута, Сінгапур , Сінт-Естатіус, 

Словаччина, Словенія, Сент-Кітс, Сент-Люсія, Сент-Вінсент, Сен-Мартен, Сполучені 

Штати Америки, Таїланд, Тайвань, Тобаго, Тринідад, Туреччина, Угорщина, Україна, 

Уругвай, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Французька Гвіана, Хорватія, Чехія, Чилі, 

Швейцарія, Швеція, Шетландські о-ви, Естонія, Південна Африка, Південна Корея, 

Ямайка, Японія. 

 

НПА/ПУ рекомендовано звертатися в компанію Amway для отримання найновішої інформації 

про Відкриті ринки. Крім того, НПА/ПУ є відповідальними за розуміння й дотримання 

процедур міжнародного спонсорування та відкриття бізнесу №2 згідно Договору НПА/ПУ, а 

також Правилам ведення бізнесу Amway, які містяться в ньому, та іншим політикам. На 

додаток, НПА/ПУ слід знати й дотримуватися законів і правил, що діють у країні або на 

території, де вони планують будувати й розвивати свій бізнес, а також розуміти й поважати 

соціальні та культурні звичаї цих країн. 

 
 

НЕАВТОРИЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Компанія Amway розцінює такі види діяльності, які включають, серед іншого, наведений далі 

список, як неавторизовану діяльність (тобто діяльність щодо країн або територій, які було 

визначено Компанією як Відкритий ринок): 
 

1. Відвідування країни або території з метою зацікавити одного або більше потенційних 

НПА/ПУ або клієнтів бізнесом або продуктом Amway; 

2. Проведення зустрічей (навіть один-на-один), будь-яким чином пов'язаних із бізнесом 

Amway; 

3. Спілкування, особисте або через посередників, із особами в країні або на території з метою 

визначення й залучення потенційних НПА/ПУ або клієнтів; 

4. Розміщення реклами або публікацій в мережі Інтернет, через соціальні мережі або в інший 

спосіб, будь-яким чином пов'язаних із бізнесом Amway; 

5. Презентація Основного Плану, запрошення на зустріч або захід (незалежно від локації цієї 

зустрічі або заходу), або навчання особи, яка перебуває в країні, на території або за їх 

межами, бізнесу Amway (за винятком випадків, коли особа знаходиться в країні або на 

території, але є законним резидентом Відкритого ринку й зможе бути або стати НПА/ПУ на 

Відкритому ринку, та інформація, що надається, належить до Відкритого ринку); 

6. Переманювання інших НПА/ПУ або спонукання інших НПА/ПУ до підписання будь-яких 

угод, що стосуються будь-яких ринків, які не належать до Відкритих, разом із будь-якими 

угодами про притягнення потенційних партнерів, домовленостями про реєстрацію в 

конкретній групі або про спонсорування конкретним НПА/ПУ в разі майбутнього 
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відкриття ринку Компанією (також, наприклад, «форми пошуку спонсора», «попередні 

Договори НПА/ПУ» тощо); 

7. Імпорт, просування, публікація, демонстрація, використання або продаж продукції Amway, 

за винятком невеликої кількості продукту, що використовується НПА/ПУ для його 

особистих потреб (тобто вживання, але ніколи не поширення або спільне використання з 

іншими) під час подорожі в країну або на територію, і тільки до міри, коли подібна 

діяльність відповідає місцевим законам і правилам, політикам тієї філії Amway, де 

продукцію було придбано, і іншим положенням цієї Політики; 

8. Імпорт, просування, публікація, використання або продаж будь-яких навчальних матеріалів 

для бізнесу, в тому числі літератури та інших друкованих матеріалів, аудіо- та 

відеоматеріалів (на будь-яких матеріальних або цифрових носіях) або інших навчальних 

матеріалів (включно із сайтами, соціальними мережами, цифровими заходами, 

трансльованим або завантаженим цифровим контентом, електронною поштою та іншими 

цифровими засобами поширення реклами або спілкування будь-якого характеру), 

пов'язаних із бізнесом Amway, незалежно від наявності авторизації Компанії на 

використання цих матеріалів на Відкритих ринках; 

 

9. Спілкування зі ЗМІ про бізнес Amway, інтерв'ю ЗМІ або іншим офіційним особам, де 

йдеться про Amway або бізнес Amway, включно зі згадкою, що НПА/ПУ співпрацює з 

Amway на Відкритому ринку; 

 

10. Твердження або натяк на те, що НПА/ПУ є представником, агентом, співробітником, 

уповноваженим НПА/ПУ або має інші стосунки з Amway в країні або на території; 

11. Порада або підтримка інших НПА/ПУ в порушенні положень цієї Політики; 

12. Відсутність навчання особисто спонсорованих НПА/ПУ положенням цієї Політики, і, в 

тому випадку, якщо НПА є Платиновим Лідером, відсутність навчання даній Політиці 

партнерів Особистої групи нижчого рівня. 

 

 
СКАРГИ, РОЗГЛЯД, ЗАХОДИ КОРИГУВАННЯ ТА АПЕЛЯЦІЇ 
 

Скарги на неавторизовану діяльність повинні бути надані в письмовому вигляді до Відділу з 

ведення бізнесу. На свій розсуд компанія Amway має право перевірити й здійснити розгляд 

будь-якої діяльності для визначення її коректності та ефективності. Якщо компанія Amway 

використовує заходи коригування, то будь-який НПА/ПУ, до Договору НПА/ПУ якого були 

застосовані санкції, має можливість оскаржити рішення та/або подати апеляцію відповідно до 

Договору НПА/ПУ. 

 

Компанія Amway залишає за собою право частково або повністю використовувати 

будь-які з перерахованих заходів коригування у разі порушення цієї Політики, разом із 

іншими санкціями, що застосовуються в рамках Договору НПА/ПУ та Правил ведення 

бізнесу Amway: 

 

1. Відмовити в реєстрації Договору НПА/ПУ (або не прийняти будь-яку реєстраційну форму, 

необхідну для того, щоб стати НПА/ПУ, або будь-яким іншим чином почати 

співпрацювати з Amway) на ринку після його відкриття; 

2. Відмовити у врученні знаків визнання, що є результатом неавторизованої діяльності; 

3. Відмовити в отриманні частини або всіх додаткових заохочень від Amway, доступних у 

рамках таких програм, як Amway Core Plus+, FAA та ін., і нематеріальних винагород, 

незалежно від того, чи є такі заохочення й винагороди результатом неавторизованої 

діяльності або ні; 
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4. Скасувати запрошення або не запросити на будь-який захід, організований Amway, 

включно із заохочувальними поїздками, незалежно від способу кваліфікації НПА/ПУ, що 

порушив Політику; 

5. Відкликати позитивну ділову репутацію НПА/ПУ; 

6. Заборонити НПА/ПУ розпочати діяльність на інших ринках, у тому числі заборона 

відкрити бізнес №2 або міжнародного спонсорування на Відкритих ринках; 

7. Запитати у НПА/ПУ перелік імен та адреси всіх осіб, залучених ним або нею в якості 

потенційних НПА/ПУ або Клієнтів у результаті неавторизованої діяльності; 

8. Здійснити повторне навчання НПА/ПУ або будь-якої групи НПА/ПУ, втягнутих, 

поінформованих або навчених діяльності, що порушує цю Політику; 

9. Сповістити інших НПА/ПУ про порушення; та/або 

10. Призупинити діяльність та/або закрити бізнес №1 або будь-який(і) бізнес(и) №2 такого 

НПА. У разі припинення діяльності або розірвання Договору НПА/ПУ такий НПА/ПУ 

може використати своє право на апеляцію відповідно до Правил ведення бізнесу Amway 

або відповідних політик Amway. 


