PROGRAM KOMUNITI PARADISELINX
BORANG MAKLUMAT PENGENAL
\
MAKLUMAT DIRI

PENDAHULUAN
Pihak syarikat merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas
sokongan tuan dalam memperkenalkan program ini kepada komuniti.

NAMA PENUH

Dengan usaha yang diberikan, pihak syarikat berharap pihak pengenal dapat
memanjangkan faedah dan manfaat Program Komuniti Paradise Linx kepada
komuniti yang lain.
NO. KAD PENGENALAN

BAYARAN KOMISYEN
NOMBOR TELEFON (telefon bimbit)

NOMBOR TELEFON (rumah)
1.

Setiap pengenal diwajibkan untuk melengkapkan borang untuk tujuan merekod
data maklumat pengenal dan pembayaran komisyen.

2.

Pengenal akan di bayar bagi setiap komuniti yang berdaftar dan komisyen
adalah sebanyak RM5.00 bagi setiap pendaftaran serta RM3.00 untuk setiap
pembaharuan Sijil yang dilakukan.

3.

Pihak syarikat akan melalukan pembayaran komisyen pada setiap 19
haribulan.

4.

Pihak syarikat akan mengeluarkan resit rasmi bagi setiap pembayaran
komisyen yang dilakukan `1dan akan dihantar melalui emel atau aplikasi
whatsapp.

5.

Pihak syarikat akan mengeluarkan penyata bayaran insentif (borang cp58)
pada setiap hujung tahun dan akan menyerahkan kepada pengenal melalui
emel atau aplikasi “whatsapp”

EMEL (jika ada)

MAKLUMAT BANK

NAMA BANK

NOMBOR AKAUN BANK

PENGAKUAN
SOALAN LAZIM
1.

Saya memahami dengan jelas maklumat program serta terma dan syarat
yang ditetapkan.

2.

Saya mengesahkan bahawa maklumat yang disampaikan kepada
komuniti adalah jelas dan tepat.

3.

Saya bersetuju dan membenarkan maklumat peribadi saya digunakan
bagi tujuan pendaftaran program tidak terhad kepada merekod,
menyimpan, mengurus, penyesuaian, pengubahan, pembetulan,
pemadaman, dan dapatan semula maklumat.

4.

Saya bersetuju untuk membenarkan pihak syarikat memasukkan nama
ke dalam grup whatsapp bagi mendapatkan sebarang maklumat dan
informasi terbaru.

5.

Dengan menandatangani pada borang ini, saya mengesahkan bahawa
saya telah membaca kenyataan di atas dan memahami dengan jelas
program yang dinyatakan.

1.

Adakah pengenal perlu mengikuti program?
Ya, Pengenal perlu mengikuti Program Komuniti ParadiseLinx terlebih dahulu.

2.

Apakah syarat untuk mendapatkan bayaran komisyen?
Komuniti perlu mendaftar minima 30 orang ahli bagi melayakkan pengenal
menerima komisyen.

3.

Adakah pengenal akan menerima komisyen bagi setiap penambahan ahli?
Ya, pengenal akan menerima komisyen bagi setiap penambahan ahli.

4.

Adakah pengenal akan mendapat komisyen daripada bayaran yuran tahunan
ahli?
Tidak, pengenal hanya menerima komisyen untuk pendaftaran sahaja.

Diurus selia oleh:
Benefit?
Boleh jd agen x? wakil syarikat?

TANDATANGAN

INFO
Alamat
:
16-4-1, Blok B Jalan Semarak Api 2, Diamond Square, Off Jalan
53000,
Setapak, Kuala
Lumpur.
Sila maklumkanGombak,
sekiranya
mempunyai
sebarang
perubahan atau kemaskini
maklumat peribadi dan pertanyaan lain melalui e-mel ke info@paradiselinx.com atau
No.Tel
: kami
03-40311172
/ 018-7894001
terus
ke talian
di 018-7894001.
Emel
:
info@paradiselinx.com
Dimaklumkan bahawa maklumat peribadi anda akan diproses bagi tujuan simpanan
data maklumat pengenal Program Komuniti Paradise Linx. Namun proses
permohonan tidak dapat dilakukan sekiranya maklumat dan persetujuan ini tidak
diperolehi.

