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BTP, KBÖ ve seyahat teşvikleri gibi takdire bağlı ödüllere 
hak kazanmak için ASG’ler her zaman “İyi Durumda” 
olduklarını göstermek durumundadır. “İyi Durumda” 
olmak ASG’nin, Amway İş Kuralları ve Politikaları’nda 
açıklanan Amway değerlerine olan bağlılığını gösterir. 
“İyi Durumda” olan ASG’ler, işlerini güçlendirmek için 
Amway ile işbirliği içinde çalışacak, Amway İşi'ni tehlikeye 
sokacak faaliyetlerde bulunmayacak yada Amway’in 
itibarını zedeleyecek faaliyetler yürütmeyeceklerdir.   

1. Aşağıda açıklanan durumlarda ASG’ler İyi Durumda 
kabul edilir:

 ◆ Varlık gösterdikleri her pazarda Amway İş 
Kuralları ve Politikaları’na, yürürlükteki yasalara 
ve yönetmeliklere uygun davranıyorlarsa.

 ◆ Bu kriterlere uymayan davranışlarda 
bulunan başkalarını savunmuyor veya 
desteklemiyorlarsa.

 ◆ Sözleşmelerini ihlal etmedikçe ve bunun 
sonucunda ortaya çıkan yaptırımlar 
uygulanmadıkça.

 ◆ Davranışları Amway’in, Amway İşi’nin ve 
ASG’lerin itibarını olumsuz yönde etkilemedikçe.

 ◆ Alt gruplarındaki ASG’lerin muhtemel kural 
ihlallerinden haberdar oldukları halde onları 
uyarmayı veya faaliyetin devamı durumunda 
Amway’e bilgi vermeyi ihmal etmedikçe.

2. Bir Amway pazarında sözleşme ihlali sonucunda 
Amway İşi feshedilen ASG’ler, Amway İşleri olan 
diğer tüm pazarlarda en azından “İyi Durumda” olma 
özelliğini kaybedeceklerdir. 

3. Bir Amway pazarında “İyi Durumda” olma özelliğini 
kaybeden, fakat Amway İşleri feshedilmeyen çoklu 
iş sahibi ASG’lerin “İyi Durumda” olma özelliği diğer 
tüm Amway pazarlarında da gözden geçirilecektir.

4. “İyi Durumda Olma” özelliği kaybedildiğinde, 
bu durum Amway takdir hakkını kullanarak 
düzeltinceye kadar veya uygulanan tüm yaptırımlar 
tamamlanıncaya kadar devam eder. 
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Bu politika 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren Amway bağlı kuruluşlarının Amway Satış ve Pazarlama 
Planı’nı uyguladığı tüm Avrupa pazarlarında geçerlidir. Bu politika, Amway İş Kuralları’nın veya 
Politikaları’nın ve bu konuyla ilgili olarak ASG’ler ile Amway arasında düzenlenen sözleşme 
hükümlerinin yerine geçmez, bunları tamamlar. Amway, Amway İş Kuralları’nın 1.3 nolu 
maddesinde açıklandığı gibi, bu politikayı herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

Amway Serbest Girişimcileri, Amway tarafından çeşitli yöntemlerle takdir edilebilir ve kendilerine 
ödeme yapılabilir. Amway Satış ve Pazarlama Planı, ASG’lerin kazanabileceği aylık ve yıllık 
primler sunar. ASG’ler, temel ASG ödeme planından ayrı olarak, takdire bağlı Büyüme Teşviki 
(BT), Kurucular Başarı Ödülü (KBÖ) ve seyahat teşvikleri gibi parasal olmayan ödüllere de hak 
kazanabilirler. (bu programlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.amway.com.tr web 
sitesine bakınız).

ASG’ler her zaman, ASG sözleşmesi hükümlerine, Amway Satış ve Pazarlama Planı’na,  Amway İş 
Kuralları’na, Politikaları’na ve Standartlarına uyması gerektiği için tüm başarı ödülleri ve primler 
Amway’in inceleme ve onayına tabidir. 

http://www.amway.com.tr

