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10 KASUNDUAN SA PAGGAMIT NG PLAKA NG PHLRC 
 

Petsa:________________________  

 

Ako po si ________________________________, lehitimong miyembro sa PINOY HOT LINE RIDERS CLUB 

(PHLRC), na may Control Number __________, ay tatalima sa 10 kasunduan sa paggamit ng plaka ng samahan gaya 

ng mga sumusunod:  

1. Hindi ko gagamitin sa maling gawain o iligal na aktibidad ang plaka ng PHLRC.  

2. Ikakabit ko ang plaka ng PHLRC na hindi matatakpan ang plaka ng LTO.  

3. Hindi ko ikakabit ang plaka ng PHLRC kung paso o expired na ang aking driver’s license gayundin 

ang rehistro ng aking motorsiklo.  

4. Hindi ko ikakabit ang plaka ng PHLRC sa aking motorsiklo kung ako ay hindi na aktibo o tiwalag na sa 

PHLRC.   

5. Hindi ko ikakabit ang plaka ng PHLRC kung ako ay suspendido sa samahan.  

6. Gagamitin ko ang plaka ng PHLRC para makapangalap ng impormasyon sa oras na ako ay makakakita 

ng aksidente sa daan.  

7. Hindi ako tututol o hindi sasama ang aking loob sa oras na biglang baklasin ang plaka ng PHLRC ng 

mga opisyales ng samahan na hindi ko alam sakaling ako ay lumabag sa kasunduan. 

8. Ako ay pumapayag na inspeksyonin ang aking motorsiklo gayundin ang plaka ng PHLRC ng mga 

opisyales kada-buwan kasabay ng General Monthly Assembly Meeting ng samahan. 

9. Tatanggalin ko ang plaka ng PHLRC sa aking motorsiklo kapag hiniram o ginamit ang aking 

motorsiklo ng hindi kasapi sa PHLRC gaya ng kaibigan, kapatid, kakilala, kamag-anak, at iba pa.  

10. Tatanggalin ko ang plaka ng PHLRC kung ako ay nagmamaneho ng aking motorsiklo na ako ay lasing, 

walang suot na helmet, at nag-angkas ng higit sa dalawa o kaya’y bata na wala pang sampung taong 

gulang.   

 

Bilang pagsang-ayon sa kasunduang ito, bilang patunay ang aking lagda sa ibaba.  

 

 

 

_________________________________________    ________________________________________ 

                                      Pangalan ng Kasapi         Lagda ng Kasapi 
 

_________________________________________    ________________________________________ 

                                      Unang Saksi                 Pangalawang Saksi 


