
Aureus Nummus Management Corporation  
999 Canada Place, Suite 404, Vancouver, BC V6C3E2, Canada 

Sebagai pemroses pembayaran atas nama 
Simplexx Ltd. (www.simplexx.uk) 

London, United Kingdom 
Formulir Satu Kali Pembayaran Kartu Kredit untuk 

Mail Order and Telephone Order (MOTO) 
 

Silakan menandatangani dan melengkapi formulir ini untuk memberikan kuasa pada Aureus Nummus 
Management Corporation untuk melakukan satu kali debit ke kartu kredit anda yang terdaftar di bawah 
ini.   
 
Dengan menandatangani formulir ini, anda memberi izin kepada kami untuk melakukan pendebitan pada 
rekening anda sesuai jumlah atau setelah tanggal yang telah disepakati. Izin ini berlaku hanya untuk satu 
transaksi dan tidak diperkenankan untuk melakukan debit atau kredit tambahan ke rekening anda yang 
tidak berhubungan dengan transaksi tersebut.  
 
 
Silakan lengkapi informasi di bawah ini: 
 
 
Saya, ____________________________ memberikan kuasa kepada  Aureus Nummus Management Corporation 
untuk membebankan pada kartu  
(nama lengkap) 
 

kredit saya sejumlah _____________  pada atau setelah tanggal ___________________.  Pembayaran ini untuk 
(jumlah dalam mata uang)(tanggal) 
 
Pembelian atas _____________________________________ koin Aureus Nummus. 
(silahkan masukkan jumlah koin) 
 
 
   
 

Alamat penagihan ____________________________  Telepon ________________________ 

Kota, Provinsi, Kode Pos____________________________  Email ________________________  

 

Jenis Kartu Kredit:   Visa   MasterCard  AMEX  Discover 

 

Nama Pemegang Kartu _________________________________________________ 

Nomor Kartu Kredit   _____________________________________________ 

Tanggal Habis Masa Berlaku   ____________ 

 

 

Tanda Tangan        Tanggal      
 

Saya memberikan kuasa kepada nama yang disebut diatas, Aureus Nummus Management Corporation, untuk membebankan kartu kredit yang 
ditunjukkan dalam formulir surat kuasa ini sesuai ketentuan yang diuraikan di atas. Kuasa pembayaran ini untuk pembelian koin Aureus Nummus  
sebagaimana yang dijelaskan di atas, hanya untuk jumlah yang ditunjukkan di atas, dan hanya berlaku sekali saja. Saya menyatakan bahwa saya 
adalah pengguna resmi kartu kredit ini dan bahwa saya tidak akan menolak pembayaran dengan perusahaan kartu kredit, selama transaksi tersebut 
berhubungan dengan ketentuan yang ditunjukkan di formulir ini. Saya menerima secara penuh Syarat dan Ketentuan yang ada pada situs  web 
www.an.gold , yang secara penuh dan tanpa batas dapat diterapkan pada transaksi ini.  


