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Nomor Handphone lain yang dapat dihubungi     :

_________________________,______________________ 

(                                                                     )

diisi oleh pihak Clavis Indonesia

Dengan ini saya bersedia menjadi Investor Clavis Indonesia dan menyetujui kesepakatan bersama Clavis Indonesia, serta menyetujui dan memahami 
persyaratan dan ketentuan (terlampir).

III. DATA LAIN-LAIN

   CLAVIS INDONESIA

Tanggal Lahir

II. DATA BANK PRIBADI

KITAP/KITAS

Rencana Pemesanan Buku Program Investor :…................../ tahun

Kecamatan Kota

Kelurahan Propinsi

Alamat Domisili (hanya diisi apabila berbeda dengan alamat pada identitas ):

Kode Pos

KTP SIM

Kecamatan

Kelurahan

Kota

Propinsi

Wanita

Nomor Rekening

Atas Nama

Nama Lengkap

Pria

Kode Pos

No. Hp / WhatsApp

Telepon

Nama Bank

Username Instagram :

E-mail

I. DATA PRIBADI

Jenis Kelamin

Tempat Lahir

Jenis Identitas 

Nomor Identitas

Alamat Lengkap 

FORMULIR INVESTOR
Nomor Keanggotaan

Mohon isi data berikut sesuai dengan identitas (KTP/SIM/KITAS)
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Lampiran  
 
   
Syarat: 

• Semua warga negara Indonesia yang sudah berusia 18 tahun, 

• Mengisi formulir pendaftaran dengan benar, jelas, dan jujur, 

• Menyertakan lampiran fotocopy KTP dan foto diri yang telah diberi watermark, 

Ketentuan: 

• Hanya untuk pembelian buku dengan harga resmi di luar biaya pengiriman, 

• Tidak berlaku untuk pembelian buku menggunakan voucher, potongan harga, atau 

hadiah, 

• Selalu mencantumkan nomor keanggotaan setiap kali bertransaksi untuk 

mempermudah proses penyimpanan data di sistem kami, 

• Bon belanja tidak bisa ditukarkan voucher belanja IDR 25.000, 

• Program dimulai ketika formulir pendaftaran sudah kami terima dengan lengkap, 

• Tahun buku dimulai di bulan Januari dan berakhir di bulan Desember, 

• Pembayaran keuntungan dilakukan pada bulan April setiap tahunnya, 

• Besar persentase pembagian keuntungan ditentukan oleh perusahaan dengan 

menyesuaikan kondisi keuangan perusahaan pada saat itu, 

• Semua perubahan alamat, nomor telepon harus diberitahukan secepatnya kepada 

kami, 

• Khusus untuk rekening bank harus sesuai dengan nama yang tertera di KTP dan 

formulir pendaftaran, 

• Kami akan melakukan pengecekan buku untuk mencocokkan jumlah buku dan data 

yang ada di sistem kami melalui perhitungan secara online sebelum melakukan 

transfer, 

• Hanya buku yang ada pada saat pengecekan yang akan kami bagikan 

keuntungannya, 

• Alasan buku hilang, dipinjam orang, atau lupa disimpan tidak akan kami terima, 

• Pembagian keuntungan buku hanya berlaku satu kali dan tidak bisa dibawa ke tahun 

buku berikutnya, 

• Bonus istimewa untuk para peserta program investor yang memiliki buku dengan 

jumlah lebih dari 100 buku Clavis yang dimiliki dan dapat dibuktikan kebenarannya 

(Jumlah semua buku yang dimiliki pada saat pengecekan). 

• Syarat dan ketentuan menyesuaikan kebijakan perusahaan. 

 

Source https://clavispublishing.co.id/program-investor 
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