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ЗДОРОВ’Я

Етичний кодекс
НПА/Привілейованих учасників
Етичний кодекс та Правила ведення бізнесу Amway визначають, у першу чергу, стосунки між
компанією Amway, з одного боку, і Незалежними підприємцями Amway (НПА) та у більшості випадків
Привілейованими учасниками, з іншого. Крім того, вони регулюють взаємовідносини між НПА та
Привілейованими учасниками. Етичний кодекс та Правила ведення бізнесу Amway призначені для того,
щоб сприяти гармонізації стосунків та узгодженості дій між НПА і Привілейованими учасниками, а також
для захисту тих матеріальних благ та прибутків, які НПА/Привілейовані учасники отримують в результаті
реалізації Плану Amway з продажу та маркетингу і відповідно до їхніх Договорів НПА/Привілейованих
учасників.
Я як НПА/Привілейований учасник згоден з тим, що я повинен здійснювати свій бізнес Amway (або свою
діяльність у якості Привілейованого учасника відповідно до мого статусу) згідно з такими принципами:

1

Я зобов’язуюсь зробити «золоте правило» основним принципом
ведення мого бізнесу – я завжди буду докладати зусиль, щоб
«ставитись до інших так, як я хотів би, щоб вони ставились до мене».

2

Я зобов’язуюсь захищати й виконувати Правила ведення бізнесу Amway,
що періодично публікуються в офіційних посібниках та іншій літературі
Amway, цілковито дотримуючись букви й духу цих Правил.

3

Я зобов’язуюсь представляти продукцію Amway і можливості бізнесу
Amway своїм клієнтам та потенційним учасникам бізнесу правдиво
і чесно, а також висувати лише ті вимоги, що передбачені
офіційною літературою Amway.

4

Я зобов’язуюсь бути ввічливим і оперативно розглядати всі скарги
та претензії згідно з процедурами розрахунку й повернення коштів,
що наведені в офіційній літературі Amway.

5

Я зобов’язуюсь здійснювати свою діяльність лише згідно з вищими
нормами чесності й відповідальності, оскільки я усвідомлюю, що мої
дії НПА мають далекосяжні наслідки не лише для мого власного бізнесу,
а й для бізнесу інших НПА.

6

Я зобов’язуюсь узяти на себе й виконувати різні обов’язки НПА (а також
спонсора та Платинового НПА за умови досягнення мною таких рівнів
кваліфікації), що сформульовані в офіційній літературі Amway.

7

Я зобов’язуюсь користуватися лише офіційною літературою Amway,
що стосується Плану Amway з продажу і маркетингу, продукції та послуг
Amway, оскільки я знаю, що така література відповідає всім вимогам
чинного законодавства.

