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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

  --------o0o-------- 

HỢP ĐỒNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP 

Số: 000000 

- Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015; 

- Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/3/2018 về quản lý hoạt động kinh 

doanh theo phương thức đa cấp; 

- Căn cứ theo nhu cầu tự nguyện của các bên,  

Hai Bên thống nhất ký Hợp Đồng với nội dung như dưới đây: 

BÊN A / PARTY A  

CÔNG TY TNHH SEACRET (sau đây được viết tắt là “SEACRET”) 

Địa chỉ trụ sở chính /Address:    Phòng 21, Lầu 23, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, 

Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Điện thoại / Telephone:  (028) 7300 7566 

Người đại diện theo pháp luật / The Legal Representative: IZHAK BEN SHABAT 

BÊN B / PARTY B 

NGƯỜI THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP (sau đây được viết tắt là “NHÀ PHÂN PHỐI”) 

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào bên dưới / Please fill in full information as below. 

1.  Thông tin Nhà Phân Phối / Distributor’s information: 

Họ và Tên / Full name: ………………………………………………………………………………….. 

Số Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu / IC/Passport No.:………………………........ 

Ngày cấp / Date of issue:……………………………. Nơi cấp / Place of issue: ………………………. 

Ngày hết hạn / Date of expiry: ………………………. Giới tính / Gender: ……………………………. 

Địa chỉ thường trú hoặc đăng ký lưu trú đối với người nước ngoài / Permanent residence: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú trong trường hợp không cư trú tại nơi thường trú) / Permanent/ 

temporary residence: …………………………………………………………………………………….. 

Ngày tháng năm sinh / Date of birth: ……………….. Số điện thoại liên lạc / Telephone: …………….. 

Địa chỉ email / Email address: …………………………………………………………………………… 

Mã số thuế thu nhập cá nhân / Individual tax code: ……………………………………………………… 

Giấy phép lao động (dành cho người nước ngoài) / Work permit ( for foreigner): 

Số giấy phép / Work permit No.: …………………….. Nơi cấp / Place of issue: ………………………. 

Ngày cấp / Date of issue: …………………………….. Ngày hết hạn / Date of expiry: ………………… 

Thông tin tài khoản ngân hàng của Nhà Phân Phối / Distributor’s Bank account information: 

Tên chủ tài khoản / Account name: ………………………………………………………………………. 

Số tài khoản / Account No.: ………………………………………………………………………………. 

Tên ngân hàng / Bank name: ……………………………………………………………………………… 

2. Thông tin Vợ/Chồng (trường hợp Vợ/Chồng cùng tham gia) / Spouse’s Information:  

Họ và Tên / Full name: …………………………………………………………………………………… 

Giới tính / Gender: …………………………………...  Số điện thoại liên lạc / Telephone: …………….. 

Số Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu / IC/Passport No.: ……………………………. 

3. Thông tin Người Bảo Trợ / Sponsor’s information: 

Họ và Tên  / Full name: …………………………………………………………………………………… 

Mã số Nhà Phân Phối / Distributor code: ……………  Số điện thoại liên lạc / Telephone: ……………... 
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CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

ĐIỀU 1: ĐIỀU KIỆN THAM GIA TRỞ THÀNH NHÀ PHÂN PHỐI 

1.1. Người tham gia khi tham gia vào hệ thống kinh doanh của SEACRET phải là công dân Việt Nam 

có giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực theo quy định pháp 

luật. 

Trong trường hợp là người nước ngoài, người tham gia phải xác nhận rằng hiện mình đang có 

giấy phép lao động tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp và còn hiệu lực, hoặc chứng minh 

được miễn nếu thuộc trường hợp được miễn theo quy định của pháp luật. Nhà Phân Phối hoàn 

toàn tự quyết định việc tham gia vào Hợp Đồng này. 

1.2. Người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.  

1.3. Người tham gia cung cấp các giấy tờ sau để phục vụ cho việc ký kết Hợp Đồng Tham Gia Bán 

Hàng Đa Cấp: 

- Bản sao chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu của Người tham gia 

- Giấy phép lao động còn hiệu lực (nếu người tham gia là người nước ngoài) 

- 01 hình 3x4 của Người tham gia và 01 hình 3x4 của vợ/chồng của Người tham gia nếu cả hai 

cùng tham gia. 

1.4. Người tham gia cần phải mở một tài khoản tại Ngân hàng ở Việt Nam để SEACRET có thể 

chuyển những khoản thưởng hoặc các lợi ích mà Người tham gia sẽ được hưởng. 

1.5. Mỗi Người tham gia chỉ có thể đăng ký 01 (một) mã số Nhà Phân Phối. SEACRET không cho 

phép Nhà Phân Phối đăng ký thêm mã số (dưới mọi hình thức). Trong trường hợp vợ và chồng 

cùng đăng ký trong một Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp để trở thành Nhà Phân Phối, sẽ 

chỉ có một mã số Nhà Phân Phối được cấp chung cho cả vợ và chồng. Ngoài các giấy tờ quy định 

tại mục 1.1 của Điều này thì Người tham gia phải cung cấp thêm bản sao giấy Chứng nhận kết 

hôn để chứng minh mối quan hệ vợ chồng. Trong trường hợp này, cả hai vợ chồng cùng phải 

tham gia Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản để được cấp Chứng chỉ xác nhận hoàn thành Chương 

Trình Đào Tạo Cơ Bản và Thẻ Thành Viên. Chứng chỉ xác nhận hoàn thành Chương Trình Đào 

Tạo Cơ Bản và Thẻ Thành Viên sẽ được cấp riêng cho mỗi người nhưng sẽ có cùng một mã số 

Nhà Phân Phối. 

1.6. Người tham gia không thể có nhiều hơn 01 (một) Người Bảo Trợ. 

1.7. Những trường hợp sau không được tham gia bán hàng đa cấp: 

1.7.1. Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, sản xuất, 

buôn bán hàng cấm, quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng 

tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản, tội vi phạm quy định về kinh doanh theo 

phương thức đa cấp; 

1.7.2. Người nước ngoài không có giấy phép lao động tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp trừ 

trường hợp được miễn theo quy định của pháp luật; 

1.7.3. Nhà Phân Phối đã từng bị xử phạt do vi phạm các quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 5 

Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa 

cấp mà chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính; 

1.7.4. Cá nhân quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý 

hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; 

1.7.5. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 
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ĐIỀU 2: QUY TẮC HOẠT ĐỘNG, KẾ HOẠCH TRẢ THƯỞNG 

2.1. Quy Tắc Hoạt Động, Kế Hoạch Trả Thưởng được SEACRET xây dựng và đăng ký với cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền để kết hợp với Hợp Đồng này nhằm điều chỉnh mối quan hệ giữa 

SEACRET và Nhà Phân Phối.  

2.2. SEACRET có quyền sửa đổi, bổ sung các tài liệu nêu trên bất kỳ lúc nào. Mọi sửa đổi, bổ sung 

của các tài liệu này sẽ có hiệu lực và ràng buộc thực hiện với các bên sau khi SEACRET hoàn 

thành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được 

phê duyệt và thông báo công khai tới Nhà Phân Phối.  

2.3. Nhà Phân Phối có quyền không chấp thuận đối với những sửa đổi, bổ sung của các tài liệu nêu 

trên và có quyền yêu cầu SEACRET chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp. Thủ tục 

chấm dứt và thanh lý Hợp Đồng được thực hiện theo Điều 7 của Hợp Đồng này. Thủ tục chấm dứt 

và thanh lý Hợp Đồng theo yêu cầu của Nhà Phân Phối sẽ được áp dụng theo các quy tắc, nội 

dung quy định trong tài liệu trước khi sửa đổi, bổ sung. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

SEACRET công bố công khai, Nhà Phân Phối không có yêu cầu chấm dứt hợp đồng thì mặc 

nhiên được coi là đã chấp thuận với các sửa đổi, bổ sung. 

ĐIỀU 3: HÀNG HÓA KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP 

3.1. Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của SEACRET là hàng hóa trong Danh Mục Hàng 

Hóa Kinh Doanh Theo Phương Thức Đa Cấp đã đăng ký/thông báo với cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật. Nhà Phân Phối có thể xem thông tin chi tiết được cập nhật mới nhất 

về danh mục tại trang thông tin điện tử của SEACRET.  

3.2. Thông tin chi tiết về hàng hóa bao gồm: Tên, chủng loại, xuất xứ, quy cách đóng gói, chế độ bảo 

hành (nếu có), giá bán và số điểm thưởng quy đổi tương ứng với giá bán được thể hiện tại Danh 

Mục Hàng Hóa Kinh Doanh Theo Phương Thức Đa Cấp. Các thông tin khác về công dụng và 

cách sử dụng của hàng hóa được quy định trong tài liệu giới thiệu hàng hóa hoặc trên trang thông 

tin điện tử của SEACRET.  

3.3. Giá của mỗi hàng hóa, bao gồm Giá bán cho Nhà Phân Phối và giá bán cho Người Tiêu Dùng 

được thể hiện trong Danh Mục Hàng Hóa Kinh Doanh Theo Phương Thức Đa Cấp. Nhà Phân 

Phối bán lại hàng hóa cho Người Tiêu Dùng theo giá bán không được cao hơn giá bán cho Người 

Tiêu Dùng hoặc không thấp hơn giá bán cho Nhà Phân Phối được quy định trong Danh Mục Hàng 

Hóa Kinh Doanh Theo Phương Thức Đa Cấp.  

3.4. Tại thời điểm mua hàng, Nhà Phân Phối có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ toàn bộ khoản tiền mua 

hàng hóa cho SEACRET bằng tiền mặt hoặc bằng phương thức thanh toán khác nếu được 

SEACRET cho phép.  

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ PHÂN PHỐI 

4.1. Nhà Phân Phối cam kết rằng mình là một cá nhân giới thiệu, bán hàng và/hoặc phân phối sản 

phẩm của SEACRET. Nhà Phân Phối hiểu rằng mình không phải là nhân viên, đại lý nhượng 

quyền, đối tác, chủ sở hữu hay cổ đông của SEACRET hoặc của bất cứ công ty nào có liên quan 

khác. Nhà Phân Phối phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. SEACRET thực hiện 

việc khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân từ các khoản thưởng của Nhà Phân Phối để nộp vào ngân 

sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

4.2. Nhà Phân Phối hiểu rằng thu nhập chỉ bao gồm các khoản thưởng chi trả cho việc bán sản phẩm 

của SEACRET. Các khoản thưởng của Nhà Phân Phối được chi trả theo quy định của Kế Hoạch 

Trả Thưởng của SEACRET. Nhà Phân Phối thừa nhận rằng các khoản thưởng có được của mình 

là dựa trên kết quả làm việc của hoạt động giới thiệu, kiểm soát, phân phối, bán hàng hay nói cách 

khác là hiệu quả của hoạt động bán hàng và phân phối sản phẩm chứ không phải dựa trên số giờ 

làm việc. 
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4.3. Nhà Phân Phối sẽ mua sản phẩm của SEACRET với mức giá bán dành cho Nhà Phân Phối để sử 

dụng hoặc để bán cho khách hàng mua lẻ. SEACRET có thể thêm, bớt hoặc thay đổi bất cứ giá 

hoặc các sản phẩm nào nếu thấy phù hợp vào bất kỳ lúc nào. Sự thay đổi này sẽ có hiệu lực sau 

khi SEACRET hoàn thành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật với cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền và được thông báo công khai tới Nhà Phân Phối. 

4.4. Nhà Phân Phối đồng ý rằng mình sẽ không trình bày các sản phẩm nằm ngoài danh mục sản phẩm 

đã được duyệt và thể hiện trong các tài liệu của SEACRET. Nhà Phân Phối phải xuất trình Thẻ 

Thành Viên trước khi giới thiệu hoặc tiếp thị hàng hóa. 

4.5. Nhà Phân Phối cam kết đồng ý thực hiện công việc kinh doanh của mình theo các điều kiện, các 

cam kết, các chính sách và trình tự theo Hợp Đồng này, và luật pháp áp dụng hiện hành. Việc cam 

kết này rất quan trọng và có thể khiến cho SEACRET chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng 

Đa Cấp với Nhà Phân Phối khi vi phạm cam kết. 

4.6. Nhà Phân Phối tham gia kinh doanh và phát triển công việc kinh doanh một cách có đạo đức và 

công bằng. Nhà Phân Phối không được tuyên bố bất kỳ điều gì sai lệch về sản phẩm hoặc Kế 

Hoạch Trả Thưởng của SEACRET, trái với các tài liệu được ban hành chính thức của SEACRET. 

Mọi hình thức vật phẩm giới thiệu, kể cả nhưng không giới hạn ở bản ghi âm, hình ảnh, bằng hình 

thức và các ấn phẩm đều phải sử dụng vật phẩm, ấn phẩm do chính SEACRET sản xuất hoặc ủy 

quyền, chọn nhà thầu sản xuất. 

4.7. Tất cả các đơn đặt hàng phải được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng 

hoặc thẻ thanh toán chi trả cho SEACRET đúng theo số tiền thể hiện trên đơn hàng, kể cả tiền 

thuế nếu có. 

4.8. Nhà Phân Phối đồng ý thanh toán đúng hạn đối với các sản phẩm theo đơn đặt hàng đã đăng ký 

với SEACRET. Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc sau ngày đặt hàng nếu SEACRET không nhận 

được thanh toán từ Nhà Phân Phối cho đơn đặt hàng đã đăng ký với SEACRET thì đơn đặt hàng 

sẽ bị hủy khỏi hệ thống của SEACRET.  

4.9. Nhà Phân Phối có thể chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp này bất cứ lúc nào với 

bất kể lý do gì. Tuy nhiên, trước khi chấm dứt Hợp Đồng này, Nhà Phân Phối phải có nghĩa vụ 

thông báo tới SEACRET trước thời hạn 10 (mười) ngày làm việc.  

4.10. Nhà Phân Phối được quyền tự do sắp xếp thời gian, lựa chọn vị trí và phương thức bán hàng trong 

khuôn khổ các nguyên tắc mà SEACRET đã đề ra và hướng dẫn.  

4.11. Ngoại trừ hoạt động giới thiệu sản phẩm SEACRET cho người tiêu dùng, Nhà Phân Phối không 

được phép thực hiện bất kỳ hoạt động quảng cáo nào có sử dụng tên SEACRET, tên thương mại 

hoặc biểu tượng, hình ảnh sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bằng bất cứ phương tiện nào. Chỉ 

có SEACRET mới được quyền thực hiện các hoạt động quảng cáo. Vi phạm quy định quảng cáo 

này có thể dẫn đến việc xử phạt và chấm dứt Hợp Đồng này tùy theo quyết định của SEACRET. 

4.12. Nhà Phân Phối cam kết không đóng gói lại hoặc dán nhãn lại hàng hoá của SEACRET cũng như 

sẽ không bán hàng hoá nói trên dưới bất kỳ tên hoặc nhãn nào khác. 

4.13. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA SEACRET 

5.1. SEACRET chịu trách nhiệm đối với hoạt động bán hàng đa cấp của Nhà Phân Phối trong những 

trường hợp sau:  

5.1.1. Được thực hiện tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc tại các 

hội nghị, hội thảo, đào tạo của SEACRET; 

5.1.2. Được thực hiện ở những tỉnh thành phố mà SEACRET đã đăng ký hoạt động. 

5.2. SEACRET bảo đảm tính trung thực và độ chính xác của các thông tin cung cấp cho Nhà Phân Phối. 
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5.3. SEACRET bảo đảm chất lượng và các dịch vụ bảo hành, hậu mãi (nếu có) cho hàng hóa được bán 

theo phương thức đa cấp. 

5.4. SEACRET giải quyết các khiếu nại của Nhà Phân Phối và Người Tiêu Dùng. 

5.5. SEACRET sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua Ngân hàng đối với tiền hoa hồng và tiền 

thưởng cho Nhà Phân Phối trừ việc thưởng bằng hiện vật trong các chương trình khuyến mại do 

SEACRET tổ chức.  

5.6. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 

ĐIỀU 6: QUY TRÌNH TRẢ LẠI, MUA LẠI HÀNG HÓA  

6.1. Các trường hợp mua lại hàng hóa. 

6.1.1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng, Nhà Phân Phối có quyền trả lại hàng hóa đã mua từ 

SEACRET. Nhà Phân Phối phải gửi yêu cầu trả lại hàng hóa bằng văn bản trực tiếp đến trụ sở, chi 

nhánh của SEACRET; 

6.1.2. Sau khi Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp chấm dứt, SEACRET có trách nhiệm mua lại 

hàng hóa của Nhà Phân Phối. 

6.2. Hàng hóa trả lại phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

6.2.1. Hàng hóa còn hạn sử dụng; 

6.2.2. Hàng hóa còn nguyên bao bì, tem, nhãn; 

6.2.3. Yêu cầu trả lại hàng hóa được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Nhà Phân Phối nhận 

hàng; 

6.2.4. Kèm theo hóa đơn mua số hàng hóa được yêu cầu trả lại. 

6.3. Nhân viên SEACRET kiểm tra lại Hợp đồng, thông tin Nhà Phân Phối xem có thuộc các trường hợp 

trả lại hàng hóa hay không. Việc mua lại hay không mua lại hàng hóa của Nhà Phân Phối đều được 

lập thành Biên bản, có đầy đủ chữ ký của Các Bên. Biên bản là căn cứ để xác định trách nhiệm của 

Các Bên khi có tranh chấp hay khiếu nại xảy ra. 

6.3.1. Trường hợp Nhà Phân Phối đủ điều kiện trả lại hàng hóa: Nhân viên SEACRET hẹn lịch làm việc 

với Nhà Phân Phối, kiểm tra tình trạng thực tế của hàng hóa và hóa đơn mua hàng, tiến hành nhận 

lại hàng hóa từ Nhà Phân Phối. Việc nhận lại hàng hóa được lập thành Biên bản, có đầy đủ chữ ký 

của Các Bên. 

6.3.2. Trường hợp Nhà Phân Phối không đủ điều kiện trả lại hàng hóa: Nhân viên SEACRET giải thích 

lý do SEACRET không mua lại hàng hóa và lập Biên bản nêu rõ lý do không mua lại hàng hóa. 

6.4. SEACRET mua lại hàng hóa và hoàn lại tiền cho Nhà Phân Phối đủ điều kiện trả lại hàng hóa 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Nhà Phân Phối có yêu cầu trả lại hàng hóa hợp lệ, tùy từng 

trường hợp mua lại hàng hóa, căn cứ vào tình trạng hàng hóa cũng như tình hình thực tế của Nhà 

Phân Phối, SEACRET tiến hành hoàn lại tiền hàng cho Nhà Phân Phối sau khi đã trừ đi các chi phí 

quản lý, tái lưu kho và chi phí hành chính khác nhưng không thấp hơn 90% khoản tiền mà Nhà 

Phân Phối đã trả để nhận được hàng hóa đó và SEACRET có quyền khấu trừ tiền hoa hồng, tiền 

thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Nhà Phân Phối đã nhận được từ việc mua số hàng hóa bị trả 

lại đó.  

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG 

7.1. Các trường hợp chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp 

7.1.1. SEACRET có quyền chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp khi Nhà Phân Phối vi phạm 

các quy định trong Quy Tắc Hoạt Động, Kế Hoạch Trả Thưởng, Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng 

Đa Cấp. SEACRET sẽ thông báo cho Nhà Phân Phối việc chấm dứt Hợp Đồng sau khi SEACRET 
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đã tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ và thông báo cho Nhà Phân Phối được biết về hành vi vi 

phạm của Nhà Phân Phối. Việc xác minh, thu thập chứng cứ và thông báo cho Nhà Phân Phối được 

SEACRET lập thành biên bản. Trường hợp không đồng ý, trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận 

được thông báo về hành vi vi phạm, Nhà Phân Phối có thể khiếu nại tới SEACRET theo trình tự và 

thủ tục quy định tại Điều 16 trong Quy Tắc Hoạt Động của SEACRET. 

Trong trường hợp này, SEACRET phải thông báo cho Nhà Phân Phối bằng văn bản trước khi chấm 

dứt Hợp Đồng tối thiểu là 10 (mười) ngày làm việc. Sau đó SEACRET tiến hành thanh lý Hợp 

Đồng theo trình tự và thủ tục quy định tại Khoản 15.7 Điều 15 trong Quy Tắc Hoạt Động của 

SEACRET.  

7.1.2. Nếu hành vi vi phạm gây thiệt hại cho khách hàng là người tiêu dùng hoặc những Nhà Phân Phối 

khác, Nhà Phân Phối phải bồi thường thiệt hại đó, phí và lệ phí pháp lý (nếu có) và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật cho hành vi của chính mình. 

7.1.3. Nhà Phân Phối có quyền chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp bằng việc gửi thông báo 

bằng văn bản cho SEACRET trước khi chấm dứt Hợp Đồng tối thiểu là 10 (mười) ngày làm việc. 

7.2. Thanh lý Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp 

7.2.1. Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp sẽ được thanh lý bằng văn bản và/hoặc tự động thanh lý 

khi các bên hoàn thành quyền và nghĩa vụ của mình. 

7.2.2. Quy trình thanh lý Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp được thực hiện theo trình tự và thủ tục 

quy định tại Khoản 15.7 Điều 15 trong Quy Tắc Hoạt Động của SEACRET.  

ĐIỀU 8: HIỆU LỰC, THỜI HẠN HỢP ĐỒNG, GIA HẠN HỢP ĐỒNG 

8.1. Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp có hiệu lực kể từ ngày SEACRET duyệt và ký Hợp 

Đồng, có thời hạn 12 tháng, và sẽ tự động chấm dứt khi Nhà Phân Phối không phát sinh Điểm 

Doanh Số trong thời hạn Hợp Đồng và Nhà Phân Phối không có văn bản đề nghị SEACRET tiếp 

tục gia hạn Hợp Đồng. 

8.2. Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp được tự động gia hạn thêm 12 tháng nếu Nhà Phân Phối 

có thực hiện tối thiểu một đơn hàng có Điểm Doanh Số trong thời hạn Hợp Đồng. Trong trường 

hợp Nhà Phân Phối không có đơn hàng có Điểm Doanh Số trong thời hạn Hợp Đồng, Hợp Đồng 

Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp cũng sẽ được gia hạn thêm 12 tháng nếu trước ngày hết hạn Hợp 

Đồng 60 ngày Nhà Phân Phối có văn bản đề nghị SEACRET tiếp tục gia hạn Hợp Đồng và được 

SEACRET chấp thuận. 

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

9.1. Mọi tranh chấp giữa Nhà Phân Phối và SEACRET chịu sự điều chỉnh của Pháp Luật Việt Nam. 

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, các Bên trước hết giải quyết thông qua thương lượng, hòa 

giải. Nếu thương lượng không đạt kết quả, một trong các Bên có thể yêu cầu Tòa Án có thẩm 

quyền của Việt Nam giải quyết. 

9.2. Hợp Đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi Bên giữ một bản. 

9.3. Bằng việc ký vào Hợp Đồng này, chúng tôi xác nhận là chúng tôi đã đọc, hiểu rõ về quyền, nghĩa 

vụ cũng như hậu quả pháp lý và đồng ý với các điều khoản và điều kiện trên. 

                  TP. Hồ Chí Minh, ngày         tháng        năm 

NGƯỜI THAM GIA  

BÁN HÀNG ĐA CẤP 

(Ký tên, Họ tên) 

  CÔNG TY TNHH SEACRET 

(Ký tên, Họ tên, đóng dấu) 

 

 

 


