FORMULIR PENDAFTARAN REVISI APRIL 16

DATA PEMOHON :
Nama lengkap sesuai KTP/SIM/Paspor* :
Jenis Kelamin : Pria
Wanita
....................................................................................................................................................................................
No. KTP/SIM/Paspor* : .................................................. Kewarganegaraan*:..........................................................
No. NPWP* : .................................................................
Tanggal lahir (dd-mm-yyyy)*
Status Pernikahan
Nikah
Belum Nikah
Alamat Surat Menyurat* :
Jumlah Tanggungan :........................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Kota* : ............................................................................. Kode Pos :
Propinsi* : ....................................................................... Email* :...........................................................................
Telp Rumah : ................................................................... Hp* :....................................../........................................
Nama Lengkap Ahli Waris : .......................................................................................................................................
Hubungan : ..................................................................... Tgl. Lahir

PERNYATAAN DATA PENGIRIMAN KOMISI* :
Nama Nasabah*
Nomor Rekening*
Nama Bank dan Cabang

: .........................................................................................................................................................
: .........................................................................................................................................................
: .........................................................................................................................................................

No. PBO Sponsor* : .......................................... No. Direct Upline* : ..............................................
Nama Sponsor* : .......................................... Nama Direct Upline : ..............................................
Pilihan Paket Pendaftaran Keanggotaan : ( Beri tanda

1. BASIC STARTER

)

2. PLATINUM

PERNYATAAN

:

Dengan ini saya menyatakan bahwa data diatas adalah lengkap dan benar. Saya mengerti dan memahami serta
mengikuti semua peraturan yang tercantum dalam Kode Etik PT. Hidup Harmoni Optimis Internasional (H2O)
maupun informasi dalam website perusahaan.

Tanggal Permohonan : ......................................... .........
Tanda Tangan Pemohon,

* Wajib Melampirkan Photo copy NPWP dan KTP

Tanggal Diproses :.................................................
Diproses Oleh :.................................................

PERNYATAAN PERMOHONAN UNTUK MENJADI ANGGOTA PBO PT. H2O
1.

Saya yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota PBO (Personal Bussines Owner) PT. H2O menyatakan telah
berusia minimal 18 (delapan belas) tahun.

2.

Saya setelah permohonan Keanggotaan untuk menjadi PBO H2O ini diterima dan diproses oleh perusahaan,saya akan
menjadi seorang PBO H2O sah dari PT. Hidup Harmonis Optimis Internasional (H2O).

3.

Saya menyatakan setuju bahwa peryataan maupun penulisan/isi pada formulir keanggotaan PBO H2O ini. Saya
buat dengan sebenar-benarnya dan jelas serta mengerti dengan sepenuhnya bahwa setelah menjadi PBO H2O terbukti bahwa
pernyataan saya/kami buat tersebut tidak benar, maka saya bersedia untuk dicabut/dihapus keanggotaan PBO H2O saya.

4.

Saya akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan penjualan produk-produk PT. H2O dengan cara yang
benar sesuai dengan aturan dan ketentuan dari PT. H2O.

5.

Saya akan menjual produk-produk PT. H2O dengan harga yang telah ditentukan oleh perusahaan dan tidak akan menjual
produk-produk PT. H2O diluar dari harga yang telah ditentukan oleh Perusahaan

6.

Saya akan mengikuti Ketentuan dan Peraturan serta Kode Etik yang telah ditentukan oleh perusahaan mengenai
pembuatan gambaran/ilustrasi, brosur/literatur dan iklan. Apabila saya tidak bersedia mengikuti ketentuan dan
peraturan tersebut diatas dan menimbulkan kerugian, baik kerugian materil maupun menyangkut nama baik perusahaan
PT. Hidup Harmonis Optimis Internasional (H2O), maka saya bersedia untuk mengganti kerugian tersebut diatas yang
ditimbulkan akibat kesalahan saya.

7.

Saya akan mematuhi Ketentuan dan Peraturan serta Kode Etik yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk tidak
mengambil/rekrut-merekrut jaringan diluar jaringan saya ataupun diluar dari yang saya bawa ataupun prospek.

8.

Saya setuju untuk tidak mencemarkan nama baik perusahaan, baik berupa lisan maupun berupa tulisan.

9.

Saya mengerti dan setuju sepenuhnya untuk seterusnya melaksanakan atau memenuhi Ketentuan, Peraturan dan Kode
etik perusahaan PT. Hidup Harmonis Optimis Internasional (H2O). Saya sadar sepenuhnya, bahwa pelanggaran
terhadap hal-hal tersebut diatas menyebakan perusahaan dapat memberikan sanksi memblokir/mencabut/menghapus
keanggotaan PBO PT. H2O.

10. Saya mengerti dan setuju untuk tidak memiliki Keanggotaan lebih dari 1 (Satu) atau Ganda, apabila saya ada
memiliki keanggotaan lebih dari 1 (Satu) atau Ganda maka saya bersedia salah satu keanggotaan ganda tersebut diatas
untuk dihapus sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan dan Kode Etik Perusahaan.
11. Saya tidak akan meminta kembali uang pendaftaran keanggotaan PBO H2O bila keanggotaan PBO H2O saya
tidak berlaku lagi oleh sebab kelalaian dalam memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh PT. H2O
12. Saya PBO H2O diwajibkan untuk menjaga sendiri kerahasiaan atas User name dan Password yang diberikan oleh perusahaan,
apabila suatu saat terjadi permasalahan mengenai User name dan Password merupakan tanggung jawab saya.
13. Saya mengerti sepenuhnya apabila terjadi permasalahan dalam system elektronik yang diakibatkan oleh bencana
alam, kebakaran dan pemadaman Listirk dari pihak PLN, maka itu semua adalah merupakan diluar tanggung jawab dari
pada perusahaan.
14. Saya jika tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan pajak sesuai peraturan pemerintah yang berlaku.
15. apabilah nama member tidak sesuai dengan data rekening Bank yang terdaftar diperusahaan, maka yang bertanggung jawab
di potong pajak sesuai data bank yang terdaftar.
16. Setiap pembayaran bonus mingguan / Bulanan akan dikenakan biaya Aministrasi sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) untuk
1 (satu) kalai pembayaran per ID member
17. saya bersedia untuk setiap bonus mingguan akan dipotong sebesar 20% automaintain.
18. Syarat keanggotaan selama1 (satu) tahun minimal belanja senilai 1000 PV dan jika tidak melakukan belanja minimal, maka
keanggotaan akan secara otomatis terblokir
Dengan ini saya menyatakan bahwa telah membaca dan memahami secara jelas dan benar seluruh pernyataan yang tercantum
tersebut diatas serta akan menuruti dan tunduk pada peraturan tersebut diatas.
Nama
Alamat
Tanggal

: ………………………………………………………....
: ………………………………………………………....
………………………………………………………....
: ………………………………………………………....

( ….….………………………………………. )
Tanda Tangan Pemohon

