Kepada Yth.
PT. FORTUNA CAHAYA REALTINDO
Hotel Dafam Fortuna Seturan, Lantai 6
Jl. Seturan Raya, Caturtunggal, Depok, Sleman, DI Yogyakarta 55281 – Indonesia

Nomor Induk Peserta (NIP) :
*diisi oleh petugas

PERMOHONAN KEIKUTSERTAAN “PROPERTY SUCCESS CHALLENGE”
Saya yang bertandatangan di bawah ini :
1. IDENTITAS PRIBADI
Nama Lengkap
(sesuai KTP)

:

Jenis Identitas

:

No. Identitas

:

Alamat Lengkap
(sesuai KTP)

:

KTP

SIM

RT

Passport

RW

Kel./Desa

Kec.

Kota/Kab.

Provinsi

Kode Pos

Tempat Lahir

:

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

:

Laki-Laki

Agama

:

Islam

Katolik

Pend. Terakhir

:

SD

SMP

Perempuan

-

Status

Kawin

Lajang

Kristen

Budha

Hindu

Lainnya

SMA

Diploma

S1

S2/S3

2. INFORMASI KONTAK
No Handphone

:

No Telp Lokal

:

Email Personal

:

Alamat
Korespondensi*

:

PIN BBM :

RT

*(Alamat Surat
Menyurat, diisi apabila
berbeda dengan alamat
KTP)

RW

Kel./Desa

Kec.

Kota/Kab.

Provinsi

Kode Pos

3. INFORMASI PEKERJAAN
Saat ini, Saya

:

Jenis Pekerjaan

:

Nm Perusahaan

:

Bidang Usaha

:

Tidak Bekerja

4. INFORMASI AKUN BANK
Nama Bank

:

Nomor Rekening

:

Atasnama Rek.

:

5. INFORMASI REFERRAL
Nama Referral

:

NIP Referral

:

Bekerja

Janda/Duda
Lainnya

PERSYARATAN DAN PERATURAN PROGRAM “PROPERTY SUCCESS CHALLENGE”

PERNYATAAN PEMOHON

1. Syarat dan Ketentuan Umum
a. Pria/Wanita usia 18 – 40 tahun, WNI ataupun WNA, memiliki KTP (atau Passport untuk WNA)
b. Peserta adalah seorang individu, bukan kelompok maupun badan hukum
c. Sehat jasmani dan rohani serta terbebas dari narkoba
d. Tidak memiliki hubungan keluarga, kepegawaian atau bisnis selama 1 tahun terakhir dengan jajaran direksi maupun
komisaris PT. Fortuna Cahaya Realtindo
2. Biaya Keikutsertaan Program
a. Membayar “Commitment Fee” sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
b. Pembayaran dilakukan melalui kasir di kantor PT. Fortuna Cahaya Realtindo atau transfer ke rekening BCA
8465234888 atasnama PT. Fortuna Cahaya Realtindo
3. Kelengkapan Dokumen Permohonan Pendaftaran
a. Fotocopy KTP (atau Passport untuk WNA)
b. Fotocopy bukti pembayaran “Commitment Fee” (jika dilakukan dengan cara transfer atau melalui teller bank)
4. Pembekalan Dasar
a. Setelah permohonan pendaftaran calon peserta disetujui, peserta harus menghadiri dan mengikuti seluruh
pembekalan dasar yang terdiri dari beberapa modul yang dikelompokkan dalam kelas-kelas
b. Peserta harus mengikuti modul-modul pembekalan dasar secara berurutan, tidak diperbolehkan menghadiri dan
mengikuti modul secara acak
c. Kelas pembekalan dasar akan diadakan secara rutin/periodik yang waktu dan tempatnya akan diinformasikan
melalui website propertysuccesschallenge.fortunaland.co.id, pesan email, ataupun pesan teks ke nomor HP sesuai
data yang diisi calon peserta pada formulir ini
d. Peserta yang tidak menghadiri dan mengikuti modul-modul pembekalan dasar secara menyeluruh (dibuktikan
dengan tandatangan kehadiran) tidak diperkenankan melanjutkan tahapan program “Property Success Challenge”
selanjutnya hingga terpenuhinya kehadiran dan keikutsertaannya dalam pembekalan dasar secara menyeluruh
5. Materi Tambahan/Pendukung
Saat berjalannya program ini, disediakan materi-materi tambahan/pendukung diluar materi modul pembekalan dasar
yang bersifat “pilihan/optional” (peserta boleh untuk tidak memiliki modul-modul tersebut) sebagai percepatan untuk
mencapai keberhasilan dalam program ini. Materi-materi pendukung tersebut mempunyai nilai biaya tersendiri yang
tidak termasuk dalam biaya “Commitment Fee”, yang akan dijelaskan lebih detil pada saat pembekalan dasar.
6. Diskualifikasi
PT. Fortuna Cahaya Realtindo selaku penyelenggara program ini berhak mendiskualifikasikan peserta yang :
a. Terlibat sebagai tersangka dalam kasus pidana dan sedang diproses oleh pihak yang berwenang
b. Mengonsumsi dan/atau mengedarkan narkoba
c. Memodifikasi, memperbanyak/memfotokopi, mempergunakan tidak semestinya (tidak sesuai prosedur dan arahan
pada saat pembekalan dasar) terhadap materi-materi modul pembekalan dasar dan materi-materi
tambahan/pendukung dengan tujuan apapun
d. Menawarkan/mempromosikan barang dan/atau jasa apapun tanpa izin dari penyelenggara pada saat
berlangsungnya setiap acara dalam program ini
e. Melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terganggunya acara-acara dalam program ini
f. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib pada setiap acara dalam program ini
g. Melakukan kecurangan dalam program ini
h. Telah melakukan konfirmasi kehadiran untuk mengikuti kelas pembekalan dasar maupun acara lainnya dalam
program ini, namun membatalkan sepihak atas kehadirannya dan/atau tidak hadir pada waktu dan tempat yang
telah ditentukan dengan alasan apapun sebanyak dua kali (akumulasi)
i. Melakukan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian penyelenggara
7. Keputusan Penyelenggara dalam Pelaksanaan Program
Keputusan Penyelenggara bersifat mengikat dan menjadi kewenangan penuh PT. Fortuna Cahaya Realtindo.

Dengan mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Keikutsertaan “PROPERTY SUCCESS CHALLENGE” ini, saya
selaku pemohon menyatakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa semua informasi mengenai data-data dan keterangan dalam formulir permohonan ini telah saya isi dengan
lengkap dan sebenar-benarnya.
2. Bahwa dengan ini saya mengajukan permohonan pendaftaran sebagai peserta kegiatan/acara/program “PROPERTY
SUCCESS CHALLENGE”.
3. Bahwa saya telah mengetahui dan mengerti informasi yang cukup mengenai program ini melalui media sosial/ media
cetak/ media elektronik/ pesan teks elektronik/ lisan, sehingga berdasarkan pengetahuan dan pengertian tersebut,
saya mengikuti program ini atas keinginan dan kehendak saya pribadi, dengan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa
paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun.
4. Bahwa saya bersedia untuk tunduk dan terikat atas PERSYARATAN DAN PERATURAN PROGRAM “PROPERTY SUCCESS
CHALLENGE” beserta perubahannya yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
permohonan keikutsertaan ini.
5. Bahwa saya bersedia mengikuti segala kegiatan/acara dan pembekalan dari PT. Fortuna Cahaya Realtindo dan/atau
perwakilannya.
6. Bahwa saya akan menerima apapun hasil keputusan dari PT. Fortuna Cahaya Realtindo sebagai penyelenggara Program
ini dan tidak akan melakukan tuntutan maupun gugatan dikemudian hari berkaitan dengan hasil keputusan tersebut,
dan dengan ini saya juga membebaskan PT. Fortuna Cahaya Realtindo dari tuntutan dan/atau gugatan dari pihak
manapun termasuk dari diri saya sendiri sehubungan dengan hasil keputusan tersebut.
7. Bahwa saya membebaskan PT. Fortuna Cahaya Realtindo dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun
termasuk dari diri saya sendiri sehubungan dengan pengisian formulir permohonan ini.
8. Bahwa pernyataan ini saya nyatakan dengan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dan/atau tekanan dari
pihak manapun, sehingga dengan demikian saya tidak akan mencabut pernyataan saya ini dengan alasan apapun.
,

-

-

Materai Rp6000

Tanda tangan & Nama Lengkap

DIISI OLEH PENERIMA DAN PEMERIKSA FORMULIR
Mengetahui,

Diterima oleh,

Diperiksa oleh,

Disetujui oleh,

Referral

Petugas Pendaftaran

Admin

Direktur

Tanda Tangan & Nama Terang

Tanda Tangan & Nama Terang

Tanda Tangan & Nama Terang

Tanda Tangan & Nama Terang

Saya telah membaca dan mengerti,

Tgl :
Tanda tangan & Nama Lengkap

Tgl :

Tgl :

Tgl :

