ENAGIC 8 PROSPERITY ASSOCIATION
Membership Registration & Agreement Form

v4.1

INFORMASI DISTRIBUTOR
Tahun

Tanggal Aplikasi:

Bulan

20

/

Hari

/

ID Distributor Utama
& Rank:

28

ID

Rank

/

Nama Distributor
Terdaftar:
Jenis Kelamin
(untuk surat
menyurat)

Lingkari salah satu

Laki-laki

Cabang Enagic
Terdaftar:

/ Perempuan

Alamat

Alamat Surat:

Kota

State | Provinsi

Negara

Kode Pos

Telepon#

/
Alamat Email:

E8PA MEMBERSHIP REGISTRASI
Nama Depan:
Nama Lengkap:
(bukan nama perusahaan)

Nama Belakang:

Membership:
(Pilih salah satu)

Nomor ID Ukon
untuk Diskon E8PA

□ Black Membership ∙∙∙∙∙∙∙∙∙

US$8,000

□ Silver* Membership ∙∙∙∙∙∙∙∙∙

US$2,000

□ Platinum Membership ∙∙∙

US$6,000

□ Bronze* Membership ∙∙∙∙∙∙

US$1,000

□ Gold Membership ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙US$4,000

* Tersedia cicilan untuk Silver & Bronze membership.

Jumlah akun yang mendapat Diskon: Black ∙∙∙10, Platinum ∙∙∙7, Gold ∙∙∙5, Silver ∙∙∙3, Bronze ∙∙∙1

Ukon ID#s(

) * Harus menjadi anggota E8PA saat pembelian.

PEMBAYARAN
□ Tunai
□ Enagic
Installment
Metode
Pembayaran:

Silver

(Pilih Salah Satu)

Bronze

□ VISA

□ Master

Nama
Pemegang Kartu:

□ AMEX

□ Lainnya (

)

_____________________________________________________

No. KArtu:

US$200 x 12 months
Month

US$100 x 12 months

Masa Berlaku:

□ Kartu Kredit

Tanda Tangan
Pemegang Kartu:

/

Year

CVV:

_____________________________________________________

Diisi oleh Staff Enagic
Enagic Staff:
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ENAGIC 8 PROSPERITY ASSOCIATION
Formulir Pendaftaran & Persetujuan Keanggotaan

v4.1

Kebijakan dan Prosedur Keanggotaan E8PA
PENGANTAR


Dokumen ini menguraikan kebijakan dan prosedur keanggotaan Enagic 8 Prosperity Association (E8PA) (P & P). Enagic
menyimpan semua hak untuk memperbarui dan / atau mengubah isi dokumen ini setiap saat.

SYARAT


Keangootaan E8PA terbuka bagi Distributor Enagic yang tertarik dengan tujuan dan manfaat yang diinformasikan.
Distirbutor Enagic akan diterima sebagai anggota E8PA setelah pengajuan, dan pemprosesan aplikasi serta
pembayaran telah diterima.



Distributor Enagic dengan status “TOKUREI” tidak diizinkan.

MANFAAT


Anggota E8PA mendapatkan akses back-office online kami yaitu, Distributor Support Portal untuk melihat Geneology
Report , Pohon Jaringan dan lain-lain.



Anggota keluarga inti berhak menggunakan fasilitas Enagic di Okinawa, Jepang (lapangan golf, arena bowling, dan
Spa air panas0 tanpa biaya.
*** Makanan, minuman dan beberapa layanan dalam fasilitas tidak berlaku.



Anggota E8PA dan keluarga inti dapat menggunakan Enagic Guest House di Okinawa Jepang atau di Torrance, CA,
USA dengan diskon premium.
■
■
■
■
■



Black Membership: 100% diskon
Platinum Membership: 80% diskon
Gold Membership: 60% diskon
Silver Membership: 40% diskon
Bronze Membership: 20% diskon

Mendapatkan komisi dan E-poin dari pendaftaran keanggotaan E8PA anda dan pendaftaran downline berdasarkan
aturan 8-Poin.
***Berlaku aturan pass-up Enagic. Silahkan lihat “SYARAT” di bawha ini untuk informasi lebih lanjut.



Mendapatkan E-poin untuk Enagic Distributor group leaders dari peringkat 6A2 ke atas.
*** Berlaku aturan pass-up Enagic. Silahkan lihat “SYARAT” di bawha ini untuk informasi lebih lanjut.



E-poin didapat dari penjualan 8-poin dan penjualan group (contoh. Mesin Kangen Water, Ukon).



Anggota E8PA dapat menukarkan E-poin yang diperoleh untuk diri sendiri, keluarga dekat, atau distributor down-line
untuk tiket pesawat dan biaya akomodasi hotel saat mengunjungi Okinawa, Jepang, untuk penggunaan fasilitas E8PA
(opsi kunjungan pabrik Osaka) atau saat berpartisipasi dalam Global Convention, Seminars atau Event.
***
***

Anggota bertanggung jawab secara finansial jika akumulasi E-poin tidak mencukupi total biaya tiket pesawat atau biaya akomodasi hotel.
Distributor Down-line yang bukan Anggota E8PA dikenakan biaya regular untuk penggunaan fasilitas afiliasi Enagic.



Pendafataran keanggotaan E8PA dihitung sebagai satu unit penjualan.(tidak dapat menjadi Direct sales ataupun naik
peringkat).



Pendaftaran keanggotaan E8PA dihitung sebagai satu unit penjualan group untuk insentif distributor Enagic.
*Keanggotaan yang terlambat pembayaran angsurannya,akan mengakibatkan penangguhan atas manfaat di atas.

SYARAT


Jangka waktu keanggotaan adalah periode 12 bulan mulai dari hari kami menerima formulir pendaftaran
keanggotaan dan Perjanjian anda. Untuk perpanjangan, dimulai setelah berakhirnya jangka waktu terkahir anda.



Distributor Enagic dapat menjadi anggota E8PA untuk setiap ID Distributor yang telah terdaftar. Keanggotaan ganda
per ID distributor terdaftar dilarang.
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ENAGIC 8 PROSPERITY ASSOCIATION
Membership Registration & Agreement Form v4.1

Kebijakan & Prosedur Keanggotaan E8PA®
Continuation from previous page



Keanggotaan E8PA tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat dijual kembali.



Kartu anggota E8PA harus ditunjukkan pada setiap penggunaan fasilitas E8PA untuk mengklaim tunjangan anggota.



Penjualan atau pendaftaran keanggotaan E8PA tidak berpengaruh pada status distributor. (contoh: FASP, D-0D-1).



Aturan Enagic pass-up berlaku. Distributor Up-line yang bukan anggota E8PA akan dibebaskan dari komisi 8-poin dan
E-poin, yang akan diteruskan ke distributor berikutnya yang sudah beranggotakan E8PA.

PEMBARUAN


Keanggotaan harus diperbarui dalam waktu 1 bulan setelah kadaluarsa untuk membawa akumulasi E-poin (jika ada).
Akumulasi E-poin akan secara permanen berakhir kecuali keanggotaan diperbarui dalam 30 hari setelah tanggal
kadaluarsa.



Perpanjangan keanggotaan dapat dimulai dihari setelah tanggal kadaluarsa dari keanggotaan anda.



E-poin yang diperoleh adalah berlaku selama 3 tahun setelah perpanjangan keanggotaan yang memenuhi syarat.
Misalnya hari ini adalah 1 Februari dan E-poin yang diperoleh 3 tahun yang lalu pada tanggal 2 Februari berlaku.

PEMBATALAN


Enagic berhak membatalkan keanggotaan jika anggota melanggar Kebijakan & Prosedur Keanggotaan Enagic E8PA,
melakukan tindakan berdampak negatif terhadap E8PA dan pencitraan merk, atau tidak lagi menjadi Distributor
Enagic yang berkualifikasi.



Keanggotaan E8PA akan dibatalkan oleh Enagic jika ada charge back kepada E8PA. Dalam hal ini Distributor
bertanggung jawab atas biaya penanganan charge back 15% dan nilai keuangan yang telah diteirma. Semua E-poin
yang diterbitkan akan dibatalkan.

PENGEMBALIAN DANA


Pengembalian dana penuh akan diberikan untuk permintaan pemnbatalan yang dibuat dalam waktu tujuh (7) hari
sejak pengajuan pendaftaran kenganggotaan atau pembaruan.



Pembelian dengan cicilan, pembatalan tidak akan dikembalikan kecuali dalam 7 hari seperti yang disebutkan



Pengembalian dana untuk pembayaran penuh akan bergantung pada masa keanggotaan yang tersisa. Contoh:
untuk keanggotaan Bronze (USD 1.000) dibatalkan 2 bulan setelah pendaftaran / pembaruan, USD 800 dapat
dikembalikan. (USD 100/bulan).

UPGRADE


Upgrade keanggotaan E8PA (kecuali Black Member) didukung sepanjang masa keanggotaan dengan penerimaan
selisih biaya antara yang ada dan keanggotaan yang ingin ditingakatkan.



Peningkatan keanggotaan tidak berpengaruh pada tanggal berakhirnya masa keanggotaan yang ada.

Saya telah membaca dan menyetujui penuh isi Kebijakan dan Prosedur Keanggotaan E8PA.

_________________________________________

_________________________________________

Tanda Tangan

Tanggal

_________________________________________

Nama Jelas
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