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POLÍTICA DE BOA SITUAÇÃO NA EUROPA
Esta política é aplicável em todos os mercados europeus nos quais as filiais da Amway operam
o Plano Amway de Vendas e Marketing. Setembro de 2018. Complementa e não substitui as
Regras de Conduta Amway ou outras Políticas da Amway e disposições contratuais entre os
EA e a Amway relativamente a este assunto. A Amway reserva-se o direito de modificar esta
política a qualquer momento, conforme descrito no ponto 1.3 das Regras de conduta da Amway.
Os Empresários Amway (EA) podem ser reconhecidos e compensados pela Amway de variadas
formas. O Plano Amway de Vendas e Marketing oferece bónus mensais e anuais que os EA
podem receber. Os EA também são elegíveis para Incentivos ao Crescimento (GI), Prémio de
Mérito dos Fundadores (FAA) e prémios não monetários, tais como viagens de incentivo e
vantagens discricionárias, que estão separados do plano de compensação base dos EA.
(para saber mais pormenores sobre estes programas, aceda a www.amway.pt)
Todos os prémios de mérito e bónus estão sujeitos a análise e aprovação pela Amway, pois os EA
têm de cumprir sempre os termos do contrato de EA, o Plano Amway de Vendas e Marketing, as
Regras de Conduta Amway, Políticas e Normas.

■■ BOA SITUAÇÃO
Para ser elegível para vantagens discricionárias, tais como
GIP, FAA e viagens de incentivo, os EA têm de demonstrar
consistentemente que estão em boa situação. Estar numa
boa situação mostra o compromisso do EA para com os
valores da Amway, refletidos nas suas Regras de Conduta
e Políticas. Os EA em boa situação trabalharão do modo
colaborativo com a Amway para fortalecer o negócio e não
se envolverão em quaisquer atividades que coloquem o
negócio da Amway em risco nem em quaisquer atividades
que tragam descrédito à Amway.
1. Os EA estão em boa situação:
◆◆ Se cumprirem as Regras de Conduta Amway e
as Políticas, as leis aplicáveis e regulamentos
em qualquer mercado no qual tenham estejam
presentes.
◆◆ Se não defenderem ou apoiarem a conduta dos
que não cumpram estes critérios.
◆◆ Salvo se tiverem violado o contrato e as
sanções resultantes não tiverem sido exercidas.
◆◆ Salvo se a sua conduta puder afetar
negativamente a reputação da Amway,
os negócios relacionados com a mesma,
ou EA ligados à Amway e a entidades
relacionadas com a mesma.
◆◆ Salvo se estiverem cientes de possíveis
violações das regras na linha descendente e
não as tratarem ou, se a atividade continuar,
não informarem a Amway.

2. Os EA cujo negócio tenha terminado devido a uma
violação do contrato num mercado, no mínimo,
perderão a Boa Situação em todos os outros
mercados em que tenham um negócio Amway.
3. Os EA com negócios múltiplos que percam a Boa
Situação num mercado, mas cujo negócio não
termine, têm a sua Boa Situação revista em todos
os mercados.
4. A ausência da Boa Situação continua até ser
restaurada, de acordo com o critério da Amway,
ou até que quaisquer sanções de regras sejam
aplicadas.
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