Ang AUSex Card Purple Mga Pahina ay LIBRE upang sumali

APPLIKASYON PARA sa eMEMBERSHIP
kasunduan sa eMembership
Australian Express Card Pty Ltd, AUSex Card Purple Pages ABN. 40 103 924 554
AFSL Credit Nr. (hindi kailangan)
Rehistradong opisina: Level 8, 185 Victoria Square, Adelaide SA, Australia 5000.
Pagprosesong Application: Ultimo NSW 2007.
Ang AUSex Card ay isang unibersal na timplang pandaigdigang pamalitang pangkalakal-buhay
na walang buhay sa debit / overdrawn credit balances100% garantisadong para sa buhay.
Miyembro ng Samahan sa Pagpapalit ng Kalakal ng Australya
www.ausexpurplepages.com

MGA GAWAIN : Upang matiyak na maproseso kaagad ang iyong aplikasyon

mangyaring basahin, kumpletuhin ang application nang buo, pagkatapos ay
mag-sign ito at ibalik ang isang kopya sa pamamagitan ng e-Mail.
Upang: activateausexcard@ausexpurplepages.com

MANGYARIHIN ANG PARA SA PARA SA BLOK LETTERS SA PAGGAMIT NG isang BLACK BALL POINT PEN (gumamit ng isang karagdagang application form o blangko na A4 na papel kung kinakailangan)

OO! Gusto ko ng isang eMembership 100% Cashless eMoney LIFETIME INTEREST FREE trading account
: (lagyan ng marka ang isang ginustong kabuuan)

UT$10,000

UT$25,000

UT$55,000

UT$170,000

UT$1,000,000

UT$___________

Mangyaring lagyan ng tsek (para sa 'oo') o tumawid (para sa 'no') sa tatlong mga kahon ng pamantayan:

Mayroon ka bang hindi bababa sa 14 taong gulang?

Mayroon kang magandang rating ng kredito?

Nagtatrabaho ka ba; nagmamay-ari, gumana, namamahala ng isang negosyo o handa ka ba at makapag 1 1?
Mangyayari ba ito? : (lagyan ng marka ang isang kahon)

A.

APPLIKASYON SA NEGOSYO B.

Amount : UT$___________________________

PERSONAL APPLICATION

UT $______________________________

Kumpanya

DUEL (A+B)

UT$____________________________

B. Personal na Application

A. Application ng Negosyo
(tick a box)

C.

Pakikisosyo

Pamagat ______ Pangalan muna_______________________

Nag-iisang mangangalakal

Iba pa_________________Huling pangalan______________

Pangalan ng Kumpanya ______________________________

Date of birth _____________/_____________/_____________

Trading / Pangalan ng Negosyo_______________________
____________________________ABN.____________________

Gov’t ID Nr. _________________________________________

Buwan/Taon sa negosyong ito

M

Y

Nagsimula ang negosyong petsa (Opsyonal) __________________
Bumili ng petsa ng negosyo (Opsyonal) ______________________

Pag-uuri/uri ng industriya (Opsyonal)

_____________________________________________________
May asawa

Diborsyo/Paghiwalayin

Dependent/s

Code

Walang asawa
Balo/Widower

YES

NO

Buwan/Taon sa ibang mga negosyo_______________________

Mga detalye ng address at contact

Pag-uuri/uri ng industriya (Opsyonal)

Bahay/Res address Nr. _________Kalye________________

Code

ANZSIC

(Pag-uuri ng Pamantayang Pang-industriya ng Australia at New Zealand — Mga
pamagat ng code at code https://www.ato.gov.au/Calculators-and-tools/Business-industry-code-tool/ ).

A Agrikultura, Kagubatan at
Pangingisda
B Pagmimina
C Paggawa

J

K Pananalapi at Seguro

Telepono sa bahay_______________Mobile _____________

L Mga Serbisyo ng Ari-arian at Negosyo

Email _______________________________________________

M Pamamahala ng Pamahalaan at
Depensa

E Konstruksyon

N Edukasyon

F Wholesale Trade

O Mga Serbisyo sa Kalusugan at
Komunidad

H Tirahan, Mga cafe at
Mga restawran

I

Transport at Imbakan

Estado ____________________Postcode_________________

Mga Serbisyo sa Komunikasyon

D Elektrisidad, Gas at Water Supply

G Mga Kalakal sa Pagbebenta

_________________ Suburb/Town _____________________

P Mga Serbisyo sa Kultura at Libangan

Q Personal at Iba pang Mga Serbisyo

Address ng negosyo
_____________________________________________________

Ang iyong posisyon sa pinansiyal na oras
(ang impormasyong ito ay ginagamit upang matulungan kami sa iyong napiling habig na
walang interes na linya ng credit limit upang maibigay namin nang sapat ang iyong
inaasahang pangangailangan.)

Buwanang Kita
kabuuang buwanang buwanang (bago ang buwis)

₱ ____________

kabuuang buwanang iba pa (bago ang buwis)

₱ ____________

Buwanang gastos
general living monthly (your share)

₱____________

other recurring expenses (not above)

₱____________

_____________________________________________________

total credit card debit balances

₱____________

_____________________________________________________

your share of other loans (e.g. home loan,

₱____________

______________Estado___________ Postcode _________
Taon/Buwan sa address na ito

Y

M

Taon/Buwan sa nakaraang address

Y

M

Mga nakaraang address_________________________________

_____________________________________________________

personal loan, car; caravan; bike loan, any other loan)
Loan Type

Outstanding Balance

₱
₱
₱
1. para sa isang kahulugan ng pagbisita sa 'trabaho' www.iawunion.weebly.com

An ELI Zystems® K3 Group Organisation

ABN 24 742 894 252

2020.02.25

Page 1 of 2.

PAALALA: Nang walang Prejudice — AUSex Card, AUSex Card Purple Pages, Australian Express Card Pty Ltd at Scholz futures ay makabuluhang pandaigdigang pribadong mga nilalang at sa lahat

ng oras ay may karapatan na tanggihan, ibukod o kanselahin mula sa pakikilahok sa mga produkto, serbisyo at aktibidad ng ilang uri ng negosyo , mga organisasyon at indibidwal na entidad kabilang ang kanilang mga serbisyo at produkto (sumangguni sa mga patakaran sa AUSex online www.ausexpurplepages.com/ausex-legals—policies.html).

FORM A

APPLIKASYON PARA sa eMEMBERSHIP
kasunduan sa eMembership
Ang AUSex Card ay isang unibersal na timplang pandaigdigang pamalitang pangkalakal-buhay na walang buhay sa debit / overdrawn credit balances100% garantisadong para sa buhay. ABN. 40 103 924 554
BRANCH CODE: AUSA-M01/5000______________

AFSL Credit Nr. (not required)

AGENT CODE______________

MANGYARIHIN ANG PARA SA PARA SA BLOK LETTERS SA PAGGAMIT NG isang BLACK BALL POINT PEN (gumamit ng isang karagdagang application form o blangko na A4 na papel kung kinakailangan)

A. Application ng Negosyo

B. Personal na Application

Address ng Negosyo at mga detalye ng Makipag-ugnay

Katayuan ng trabaho (tick boxes)

Postal________________________________________________
E-Mail _______________________________________________
Opisina Ph. __________________Mobile__________________

Buong oras

Mga detalye ng May-ari ng Negosyo (pinili A o B / o A&B)
A.) Tahanan ng tirahan Nr. _________ Kalye_____________
_________________ Suburb/Town ______________________
Estado _____________________Postcode_________________
(bilugan ang alinman)

May-ari

Na-abang

part-time

sa sarili nagtatrabaho
mga tungkulin sa bahay-

kaswal
nagretiro-

mag-aaral

walang trabaho

Nais kong i-claim ang Pensioner/Walang trabaho na
bonus
Kasalukuyang employer (Opsyonal)_______________________
Karagdagang impormasyon (Opsyonal

Susunod ng Kin/Partner/asawa

Nakipag-mortgage

B.) Tahanan sa bahay Nr. _________Kalye______________

Name _____________________________________________________

_________________ Suburb/Town ______________________

Makipag-ugnay sa telepono/email___________________________

Estado _____________________Postcode_________________
(bilugan ang alinman)

Pag-aari
Pag-upa
Pagbili
Telepono sa bahay (
)____________________________________

Impormasyon sa pananalapi sa negosyo

Mga pananagutan
₱

Stock, Plant & Equip’

₱

Utang sa bangko

Komersyal/Mamuhunan
Properties

₱

Pautang sa bangko

₱

House Residential

₱

Credit Card

₱

Sasakyan

₱

Iba pa

₱

Iba pa

₱

Iba pa

₱

₱

Kabuuan

₱

(iisama Trade UT$)

Kabuuan

A.) Government Card Card o Lisensya sa Pagmamaneho o Pasaporte.
B.) Mas kaunting 3 buwan ang account ng mga
gamit na nagpapakita ng Ang tirahan o Negosyo
address.

Tinatayang Turnover

Kasalukuyang turnover p.a. Taon_______________₱_______________________
Nakaraang turnover p.a.

Ang AUSex Card Purple Mga Pahina ay LIBRE upang sumali

Mangyaring isama ang isang kopya ng dalawang
anyo ng mga item ng ID.

(ang impormasyong ito ay ginagamit upang matulungan kami sa iyong napiling habig na
walang interes na linya ng credit limit upang maibigay namin nang sapat ang iyong
inaasahang pangangailangan.)

Mga Asset

BOTH PERSONAL at NEGOSYO

hal. Mobile Phone Account, Power Account.
kumpleto ang email na FORM A to:
activateausexcard@ausexpurplepages.com

Taon_______________₱_______________________

AUSex Card Purple Pages eMembership Agreement
Australian Express Card Pty Ltd ACN. 40 103 924 554 (‘AUSex Purple Pages eMembership’)
Trade Exchange Fees: Isang maximum na 'Transaction Service fee' ng zero point na limang porsyento (0.5% - kasama ang GST) na trade sa UT $ sa lahat ng mga
transaksyon (pagbili at pagbebenta) ay mai-debit mula sa iyong account sa punto ng pagbebenta nang pantay-pantay mula sa parehong bumibili at nagbebenta
nang sabay-sabay na tumutugma sa 1 % maximum na hinati ng dalawa (2).
Overdue Fees: Ang mga miyembro na hindi nagbabayad ng isang minimum na buwanang pagbabayad ng 1% sa UT $ ng isang sobrang balanse ng balanse ay
maaaring masuspinde ang kanilang eMembership.
Debt Recovery Fund: Ang lahat ng mga Miyembro ay dapat mag-ambag ng UT $ 0.05 sentimos bawat transaksyon na gagamitin kung ang kawalan ng kakayahan
ng anumangMM ay magbabayad ng kanilang account na maaaring sanhi ng kabuuang kapansanan at kawalan ng kakayahan upang makabuo ng kita o sa pamamagitan ng pagkawala ng buhay, kamatayan.
Agreement: Sa pamamagitan ng pag-sign sa ibaba kumpirmahin mo at sumasang-ayon ka na; ang application na eMembership na ito ay para sa personal at o negosyo (alinman ang naaangkop) gamitin at kung maaprubahan ay gagamitin kasabay ng mga panuntunan sa pagbabalik na "KISS" bilang nakabalangkas sa welcome
pack at matatagpuan sa website ng AUSex Card. Bukod dito ay sinabi mo na ang mga detalye na nilalaman dito ay totoo at kumpleto. Ikaw ay isang buhay na tao sa
mundo ng planeta at higit sa 14 taong gulang. Naiintindihan mo ang produkto at serbisyo ng AUSex Card Purple Pages at ngayon ay nag-apply para sa LIBRE na
pagproseso ng isang habang buhay na eMembership. Naiintindihan mo ang isang Biometric eMembership (BeMEFT) na Plastik na Kard at maraming pahina ng
Docketing Book ay maaaring ibigay sa iyo lamang matapos kang bumili ng isang numero ng account sa eMembership kasunod ng pag-apruba at pagbubukas ng
iyong account.
Signature (1)___________________________________

Print Name _______________________________________

Dated 20__ /.........................../...........................

Date of Birth .............................................

Signature (2)___________________________________

Print Name _______________________________________

Dated 20__ /.........................../...........................

Date of Birth .............................................
Ang AUSex Card Purple Mga Pahina ay LIBRE upang sumali
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PAALALA: Nang walang Prejudice — AUSex Card, AUSex Card Purple Pages, Australian Express Card Pty Ltd at Scholz futures ay makabuluhang pandaigdigang pribadong mga nilalang at sa lahat

ng oras ay may karapatan na tanggihan, ibukod o kanselahin mula sa pakikilahok sa mga produkto, serbisyo at aktibidad ng ilang uri ng negosyo , mga organisasyon at indibidwal na entidad kabilang ang kanilang mga serbisyo at produkto (sumangguni sa mga patakaran sa AUSex online www.ausexpurplepages.com/ausex-legals—policies.html).

FORM A

