Termos e Condições do Formulário de Candidatura de EA

Portugal

1. Candidatura; formação do contrato. Ao submeter esta Candidatura, o indivíduo aqui designado
(“Candidato”) concorda, sob reserva de aceitação da mesma pela Amway e do cumprimento de outros
requisitos, em operar como intermediário da Amway, também designado por Empresário Amway (“EA”),
nos termos e condições estipulados neste documento e em todos os documentos incorporados a título
de referência. Especificamente para Contratos de EA celebrados antes de 1 de fevereiro de 2021 por CoCandidatos e para os quais este Contrato é uma substituição, os Co-Candidatos atuarão conjuntamente
como intermediários e serão designados conjuntamente por “Candidato”. O Contrato de EA (“Contrato”)
consiste, para além destes Termos e Condições (“T&C”), nas Regras de Conduta Amway (“ROC”), Normas
de Comunicação Digital, Política de Boa Situação, Aviso de Privacidade, várias outras Políticas e Normas,
e qualquer outro documento posteriormente emitido e qualificado como um Documento Incorporado
pela Amway (coletivamente, “Documentos Incorporados”), podendo algum ou todos serem modificados
periodicamente pela Amway. À exceção de qualquer documento emitido posteriormente e qualificado
pela Amway como um Documento Incorporado, todos os supracitados foram disponibilizados ao
Candidato aquando da submissão desta Candidatura. O Candidato aceita que a quebra destes T&C ou de
qualquer disposição dos Documentos Incorporados será considerada uma quebra do Contrato de EA. Em
caso de conflito entre estes T&C e qualquer disposição dos Documentos Incorporados, estes T&C
prevalecerão. A Amway poderá aceitar ou rejeitar esta Candidatura ao seu critério exclusivo. Quando e
se esta Candidatura for aceite pela Amway, o Contrato de EA entrará em vigor e será vinculativo à Amway
aquando da aceitação do mesmo e, se aplicável, aquando do pagamento pelo Candidato de uma taxa
anual fixa como contrapartida pelos serviços administrativos e de Internet prestados pela Amway, bem
como de quaisquer atualizações da literatura Amway. No entanto, o Contrato será considerado resolvido
se o Candidato não o assinar no prazo previsto na regra 3.5 das ROC. O Contrato, se celebrado, constitui
o acordo efetivo entre o Candidato e a Amway Iberia, S.A., uma sociedade devidamente constituída de
acordo com as leis de Espanha com endereço registado na Calle de María de Molina, 41, 28006, Madrid,
Espanha (“Amway”) com o número ES67AMYA58036500, neste ato representada por um representante
devidamente autorizado (coletivamente, as “Partes”). A Amway pode aceitar este Contrato enviando-lhe
uma nota de aceitação por quaisquer meios apropriados, juntamente com o seu número de identificação
Amway. Se a Amway rejeitar este Contrato, notificá-lo-á por escrito e reembolsá-lo-á de todos os valores
entretanto pagos à Amway por causa desta candidatura, desde que lhe seja devolvida toda a literatura e
Produtos Amway, devolução essa a expensas da Amway. O Candidato poderá rescindir o Contrato sem
qualquer penalização ou responsabilidade legal e sem ter de indicar um motivo, enviando por escrito à
Amway o seu pedido de rescisão no prazo de 90 dias de calendário após a nota de aceitação deste
Contrato pela Amway. Neste caso, a Amway reembolsá-lo-á de todos os valores que lhe tiverem sido
pagos por causa da celebração deste Contrato.
Direito de retractação Tem direito à retractação do presente contrato no prazo de 14 dias de calendário,
sem necessidade de indicar qualquer motivo. O prazo de retractação expira 14 dias a contar do dia
seguinte ao dia da celebração do contrato. A fim de exercer o seu direito de retractação, tem de nos
comunicar (nome, o endereço geográfico e, eventualmente, o número de fax e o endereço de correio
electrónico do profissional) a sua decisão de retractação do presente contrato por meio de uma
declaração inequívoca (por exemplo, carta enviada pelo correio, fax ou correio electrónico). Pode utilizar
o modelo de formulário de retractação, mas tal não é obrigatório. Dispõe também da possibilidade de
preencher e apresentar por via electrónica o modelo de formulário de retractação ou qualquer outra
declaração inequívoca de retractação através do nosso sítio Internet [inserir endereço Internet]. Se fizer
uso dessa possibilidade, enviar-lhe-emos sem demora, num suporte duradouro (por exemplo, por correio
electrónico), um aviso de recepção do pedido de retractação. Para que o prazo de retractação seja
respeitado, basta que a sua comunicação referente ao exercício do direito de retractação seja enviada
antes do termo do prazo de retractação.

Efeitos da retractação Em caso de retractação do presente contrato, ser-lhe-ão reembolsados todos os
pagamentos efectuados, incluindo os custos de entrega (com excepção de custos suplementares
resultantes da sua escolha de uma modalidade de envio diferente da modalidade menos onerosa de envio
normal por nós oferecida), sem demora injustificada e, em qualquer caso, o mais tardar 14 dias a contar
da data em que formos informados da sua decisão de retractação do presente contrato. Efectuamos esses
reembolsos usando o mesmo meio de pagamento que usou na transacção inicial, salvo acordo expresso
em contrário da sua parte; em qualquer caso, não incorrerá em quaisquer custos como consequência de
tal reembolso. Podemos reter o reembolso até termos recebido os bens devolvidos, ou até que apresente
prova do envio dos bens, consoante o que ocorrer primeiro.
Deve devolver os bens ou entregar-no-los sem demora injustificada e o mais tardar 14 dias a contar do
dia em que nos informar da retractação do contrato. Considera-se que o prazo é respeitado se devolver
os bens antes do termo do prazo de 14 dias.
2. Duração; renovação.
a. O Contrato é celebrado por um prazo determinado. Salvo os casos de denúncia pelo Candidato ou pela
Amway previstos na cláusula 12 abaixo, o Contrato será válido até 31 de dezembro do ano de calendário
da aceitação pela Amway, se esta ocorrer até 30 de junho, ou até 31 de dezembro do ano de calendário
seguinte ao ano de aceitação pela Amway, se esta ocorrer em 1 de julho ou data posterior.
b. A menos que seja denunciado antes, o Contrato cessará automaticamente no dia 31 de dezembro do
ano de calendário aplicável.
c. O Contrato pode ser renovado mediante submissão de um pedido de renovação à Amway com o
pagamento da taxa de renovação aplicável em conformidade com a regra 3.9 das ROC ou mediante
renovação automática, se assim acordado com a Amway por escrito. Qualquer pedido de renovação está
sujeito a aceitação pela Amway. A Amway pode recusar a renovação nos termos da regra 3.9 das ROC sem
ter de indicar um motivo. Nesse caso, a Amway irá reembolsá-lo de quaisquer somas que tenha pago à
Amway que estejam relacionadas com esse pedido de renovação.
d. Exceto se expressamente acordado o contrário por escrito pela Amway, a duração de cada renovação
será de um ano de calendário adicional.
3. Empresário Independente. Nada do que consta neste documento poderá ser interpretado como
criando uma relação de trabalho, franquia ou outra relação de dependência entre o Candidato e a Amway,
renunciando o Candidato a qualquer reivindicação em sentido contrário.
a. O Candidato compreende e concorda que, ao abrigo deste Contrato, atuará como empresário
independente e intermediário na promoção da venda de Produtos Amway, e não como representante
comercial, agente ou funcionário da Amway.
b. O Candidato concorda que será responsável por todas as despesas relativas às formalidades necessárias
para estabelecimento de um negócio independente na sua qualidade de EA, bem como as relativas à sua
exploração. Como tal, a Amway não exigiu quaisquer esforços da sua parte em termos de tempo ou
dinheiro, nem concordou em compensá-lo pelo tempo ou despesas associadas à exploração de um
Negócio Amway, tal como o termo é definido na secção 2 das ROC.
4. Âmbito da nomeação e benefícios.
a. No caso de o Candidato ser nomeado EA, e desde que cumpra os termos do Contrato, a Amway
concede-lhe o direito de promover e efetuar vendas de Produtos Amway a utilizadores finais (“Clientes
finais”) no mercado, tal como o termo é definido na secção 2 das ROC.
b. Adicionalmente, será elegível para: (a) obter compensação, incluindo benefícios em numerário, bónus,
comissões ou quaisquer outras formas de pagamento da Amway tal como aqui descritas; (b) participar no
programa de incentivos de vendas; (c) patrocinar, apoiar e motivar pessoas para aderirem à Amway nos
termos e condições especificados no Core Plan (Plano Amway de Vendas e Marketing ou “O Plano”), que
lhe foi disponibilizado; e (d) comprar Produtos Amway diretamente à Amway para utilização pessoal.

5. As suas obrigações.
a. O Candidato fará todos os esforços para promover o reconhecimento da marca Amway e dos Produtos
Amway, para conquistar Clientes Finais para a Amway, para dar assistência e aconselhar esses Clientes
Finais e, acima de tudo, para angariar transações comerciais para a venda de Produtos Amway.
b. O Candidato prestará o melhor aconselhamento possível aos Clientes Finais e obterá os conhecimentos
técnicos e comerciais necessários para esta finalidade. Deverá informar imediatamente a Amway
relativamente a quaisquer defeitos detetados ou reclamações semelhantes efetuadas por Clientes Finais.
c. O Candidato concorda em comunicar imediatamente à Amway quaisquer dúvidas conhecidas ou de que
tenha conhecimento relativamente à credibilidade dos Clientes Finais por si angariados. O Candidato não
está autorizado a fazer a cobrança de dívidas não liquidadas.
d. O Candidato salvaguardará os interesses da Amway. O Candidato cumprirá as instruções de distribuição
da Amway.
e. O Candidato não está autorizado a oferecer Produtos Amway a preços abaixo dos preços determinados
pela Amway ou a termos de pagamento e entrega diferentes dos atualmente aplicáveis.
f. O Candidato informará a Amway por escrito acerca de todas as circunstâncias significativas relacionadas
com o sucesso de Produtos Amway e relações com Clientes Finais. O Candidato concorda em notificar
imediatamente a Amway sobre quaisquer infrações conhecidas ou de que tenha conhecimento
relativamente a direitos de propriedade intelectual, direitos de marcas comerciais ou direitos de autor,
bem como ao know-how da Amway relativamente aos Produtos Amway. O Candidato cumprirá
rigorosamente os requisitos relativos à Propriedade Intelectual da Amway em conformidade com a secção
9 das ROC.
g. O Candidato cumprirá todos os regulamentos oficiais e/ou estatutários, leis, instruções, decisões ou
estatutos que o afetem a si ou à distribuição de Produtos Amway. Sob sua inteira responsabilidade, o
Candidato cumprirá também as regras de concorrência leal no Mercado, tal como o termo é definido na
secção 2 das ROC. O Candidato será inteiramente responsável por todos os custos relativos a impostos e
taxas, bem como por todos os custos e direitos incorridos relacionados com a formação e/ou exploração
do seu negócio. O Candidato concorda em satisfazer todos os requisitos legais e fiscais e em cumprir todos
os regulamentos, leis e/ou códigos aplicáveis quando desenvolver quaisquer atividades autorizadas ao
abrigo do Contrato, incluindo, sem limitação, a conformidade com todas as leis e regulamentos de
proteção dos consumidores aplicáveis. Para além disso, o Candidato concorda em não incorrer em ações
que possam comprometer a reputação da Amway ou dos EA ou prejudicar o prestígio associado ao nome
Amway e às respetivas marcas comerciais. O Candidato aceita apresentar comprovativos do cumprimento
das obrigações em causa, caso a Amway o solicite a qualquer momento.
h. O Candidato apresentará os Produtos Amway aos clientes num ambiente que corresponda à imagem e
filosofia de vendas da Amway. Toda a publicidade aos Produtos Amway deve cumprir a regra 4.3.5 das
ROC.
i. O Candidato cumprirá rigorosamente os requisitos relativos à Privacidade e Informações Confidenciais,
tal como definido na regra 4.19 das ROC.
6. Termos e condições da aquisição de produtos. Uma descrição específica dos Produtos Amway é
fornecida na literatura oficial Amway e nos websites oficiais da Amway. As compras de Produtos Amway
pelos Clientes Finais serão feitas em conformidade com quaisquer outros termos e condições de compra
da literatura oficial Amway. A Amway reserva-se o direito de interromper e/ou suspender qualquer
produtos ou linha de produtos e de modificar em qualquer altura a Lista de Preços para EA.
7. Compensação. A compensação ao abrigo do Core Plan Amway é calculada mensalmente sobre a venda
de Produtos e Serviços Amway aos consumidores finais promovida pelo Candidato e pelo negócio do
grupo relevante, tal como definido nos Documentos Incorporados.
8. Uso do nome e imagem. O Candidato autoriza a Amway a obter fotografias, vídeos e outros media
gravados contendo a imagem do Candidato e, onde aplicável, este consentimento é extensível a CoCandidatos. O Candidato reconhece e permite que esses media gravados sejam usados pela Amway para
qualquer fim legal, incluindo, sem limitação, o respetivo uso na Internet (World Wide Web), em

fotografias, noutros materiais audiovisuais, nas brochuras e anúncios da Amway sem qualquer retribuição
ou compensação. O Candidato compreende que pode cancelar esta autorização, mediante o envio de
uma carta de cancelamento registada para a morada da Amway supraindicada.
9. Materiais de Formação e Educação (“BSM”). Um EA não é obrigado a comprar qualquer quantidade
de BSM, tal como o termo é definido na secção 2 das ROC.
10. Transmissão. Este contrato, os seus direitos e obrigações só podem ser transmitidos, delegados ou de
qualquer outro modo transferidos pelo Candidato com o prévio consentimento por escrito da Amway,
que está sujeito aos procedimentos descritos nas secções 6 e 10 das ROC.
11. Alteração dos termos. A Amway pode modificar os termos deste Contrato, ou qualquer parte do
mesmo, incluindo os termos dos Documentos Incorporados, anunciando e notificando tais alterações
através da literatura oficial Amway, incluindo os websites oficiais da Amway, ou por qualquer outro meio
permitido pela lei aplicável. Todas as alterações produzirão efeitos a partir da data indicada na respetiva
notificação, mas nunca antes de quatro (4) semanas após a notificação, a menos que a lei disponha de
outro modo. No entanto, no caso de serem necessárias alterações ao Contrato a fim de o confirmar, no
todo ou em parte, à lei imperativa em vigor, essas alterações produzirão efeitos imediatamente após a
sua adoção pela Amway. Se o Candidato objetar a quaisquer das alterações acima previstas, poderá
rescindir o Contrato com efeitos imediatos.
12. Resolução.
a. O Candidato poderá resolver este Contrato notificando a Amway por escrito.
b. Qualquer resolução unilateral por parte da Amway estará sujeita a um requisito de aviso prévio, tal
como previsto por lei.
c. A resolução por parte da Amway devido a violação substancial deste Contrato pelo Candidato estará
em conformidade com as secções 11 e 12 das ROC.
d. A resolução do Contrato por qualquer motivo cessará os direitos e obrigações entre as Partes, salvo
indicado neste documento os que subsistam à resolução ou que subsistam por força da lei.
13. Lei aplicável e jurisdição. Este contrato deve obedecer, ser lavrado e interpretado em conformidade
com as leis de Portugal.
14. Diversos.
a. Este Contrato, juntamente com os Documentos Incorporados, constitui o acordo efetivo existente entre
as Partes. Não existem outros acordos, acordos adicionais ou termos e condições. Quaisquer acordos ou
termos, escritos ou verbais, efetuados antes da celebração deste Contrato, bem como qualquer outra
correspondência ou propostas efetuadas antes da celebração deste Contrato, são substituídos por este
Contrato.
b. Salvo disposição em contrário na lei, todas as reivindicações efetuadas ao abrigo deste Contrato ficarão
prescritas após 12 meses. O prazo de prescrição começa na data de criação da reivindicação, mas não
antes dessa data quando a parte que apresenta a reivindicação tomou conhecimento dos factos que
deram origem à reivindicação. Esta prescrição não afetará a responsabilidade em caso de violação
negligente intencional ou grosseira de obrigações, responsabilidade por danos resultantes da violação da
vida, corpo ou saúde de uma pessoa, ou responsabilidade prevista relativamente a produtos; nesses
casos, o prazo de prescrição legal e o início do prazo de prescrição será aplicável tal como previsto na lei.
c. Se qualquer disposição deste Contrato, incluindo os Documentos Incorporados, for ou se tornar inválida
ou inaplicável, a validade das restantes disposições do Contrato não será afetada e permanecerá em vigor.
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