
 

QUY TRÌNH CHẤM DỨT VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG NHÀ PHÂN PHỐI 

1. Quy trình chấm dứt Hợp đồng 

a) Trường hợp NPP chấm dứt Hợp đồng bằng việc gửi thông báo bằng văn bản cho ATC 

trước khi chấm dứt Hợp đồng ít nhất là 10 ngày làm việc: 

Bước 1: NPP cần nộp cho ATC các tài liệu sau tối thiểu 10 ngày làm việc trước ngày dự định chấm 

dứt: 

 Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động; 

 Thẻ thành viên; 

 Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu; 

 Chứng chỉ Đào tạo viên/xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp (nếu có). 

Bước 2: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu nêu tại Bước 1, ATC sẽ 

tiến hành kiểm tra thông tin. 

Bước 3: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày kết thúc Bước 2, ATC sẽ thông báo cho NPP về việc chấm 

dứt Hợp đồng, Hai bên tiến hành thủ tục thanh lý theo quy định tại Quy tắc này. 

b) Trường hợp ATC chấm dứt Hợp đồng với NPP: ATC sẽ thông báo cho NPP trước khi 

chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp ít nhất 10 ngày làm việc. 

2. Thanh lý Hợp đồng 

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, Các Bên sẽ tiến hành 

việc thanh lý Hợp đồng theo quy trình như sau: 

Bước 1: Thực hiện việc mua lại hàng hóa đã bán cho NPP theo quy định tại Phần VI “CHÍNH 

SÁCH ĐỔI, TRẢ, MUA LẠI HÀNG HÓA” của Quy tắc hoạt động nếu NPP có yêu cầu mua lại 

hàng hóa. 

Bước 2: ATC tính toán và xác định tất cả các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh 

tế khác mà NPP có quyền được hưởng từ hoạt động bán hàng đa cấp tại ATC, các nghĩa vụ của 

NPP như hoàn trả Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, Thẻ thành viên và các tài sản 

khác của ATC (nếu có), nghĩa vụ thanh toán của NPP đối với ATC (nếu có), và tất cả các vấn đề 

khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của hai Bên (nếu có). 

Bước 3: Các Bên tiến hành thực hiện nghĩa vụ của mình và cùng ký kết Biên bản thanh lý Hợp 

đồng. 

- Trong trường hợp NPP không ký Biên bản thanh lý nêu tại Bước 3 thì trong vòng 5 ngày 

làm việc kể từ ngày ATC thông báo cho NPP về việc ký kết Biên bản thanh lý Hợp đồng thông 

qua gửi email, thông báo công khai tại trụ sở Công ty và trên trang thông tin điện tử của Công ty, 

Hợp đồng sẽ tự động được thanh lý. 


