
 

CARD MBA’s copy 

CARD Mutual Benefit Association, Inc. 
 A member of CARD MRI

 
Petsa: _____________ 
Pangalan ng Unit:  
 

LIHAM-PAALALA PARA SA MGA KASAPI NA SAKOP NG 45-DAY GRACE PERIOD 
 

Mahal naming mga kasapi sa Center: na si: 

PANGALAN NG KASAPI  
PETSA NANG MAGSIMULA ANG 

45-DAY GRACE PERIOD 
LAGDA NG KASAPI 

LAGDA NG BENEPISYARYO O PINAKA-
MALAPIT NA KAMAG-ANAK 

Tuico, Edisona P. 6/16/2013 
  

 
Nais po naming ipabatid sa inyo na nagsimula na ang 45-day grace period dahil sa hindi ninyo pagbabayad ng kontribusyon simula sa petsang nabangit. Kayo po ay 
binibigyan ng Samahan ng apatnaput-limang (45) araw na palugit simula sa petsang nabanggit upang mabayaran ang kaukulang kontribusyon para sa Life Insurance at 
Retirement Savings Fund.  
 

Pakitandaan po na kung sakaling hindi kayo nakapagbayad sa loob ng 45-day grace period, ang inyong pagiging kasapi sa CARD MBA ay awtomatikong 
makakansela. Ibig sabihin po, magla-lapse ang inyong pagiging kasapi sa Samahan at hindi na kayo masasakop ng mga benepisyo sa life insurance gayundin ang inyong 

mga lehitimong kaanak.  Dahil dito, sa panahon na lapsed ang inyong insurance at may hindi inaasahang pangyayari, kayo ay walang matatanggap sa Samahan maliban sa 
refund of contribution. 
 

Samantala, kung kayo naman ay muling magbabayad ng kontribusyon matapos ang 45-day grace period, kayo ay muling masasakop ng one year waiting or 
contestability period. Dahil dito, muling ipinapaalala ng Samahan ang nakasulat na polisiya sa Sertipiko ng Pagiging Kasapi na inyong tinanggap:  
 
 

“Walang pananagutan ang CARD MBA sa pagkamatay o total at permanenteng pagkabaldado (TPD) ng isang kasapi  sa nalolooban ng unang isang (1) 
taon buhat nang maging kasapi o  buhat ng magbalik-kasapi o magbayad ng kontribusyon na lagpas na sa 45-day grace period kung ang dahilan nito 
ay SAKIT na tinataglay na (pre-existing condition) bago pa maging kasapi o magbalik-kasapi (o muling magbayad ng kontribusyon sa CARD MBA), 
maliban na lamang kung mapapatunayan ng isang competent physician na ang sakit ay natamo lamang matapos muling magbayad ng kontribusyon”.  
 

“Gayunpaman, may DALAWANG LIBONG PISO (PHP 2,000.00) kung ang kasapi na sakop ng 1-year waiting period ay namatay /na-TPD dahil sa sakit na 
tinataglay na bago maging kasapi o magbalik kasapi.” 
 
 

Kaya’t upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari, mangyari lamang na magbayad kaagad ng kaukulang kontribusyon bago pa man matapos ang palugit na 45-day 

grace period. At kung mayroon po kayong katanungan na may patungkol dito, mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa inyong Unit Manager at Account Officer o 

magsadya sa CARD MBA Provincial Office para sa inyong paglilinaw. 

Maraming salamat po. 

Gumagalang 
 
 

                             AILEEN B. CASTRO 
Signature over printed Name of Provincial Manager 
 

PAGPAPATUNAY NG CENTER OFFICERS O ANY OF THE CENTER-MEMBERS (at least 3-4 members) 

 

_____________________________________________ 
Signature over printed name Co-Member 

_____________________________________________ 
Signature over printed name Co-Member 

 

___________________________________________________ 
Signature over printed name Co-Member 

___________________________________________________ 
Signature over printed name Co-Member 

 
 
Petsa: June 1, 2016 
Pangalan ng Unit: SPC 1 
 

LIHAM-PAALALA PARA SA MGA KASAPI NA SAKOP NG 45-DAY GRACE PERIOD 
 

Mahal naming mga kasapi sa Center: DCC C1 na si: 

PANGALAN NG KASAPI  
PETSA NANG MAGSIMULA ANG 

45-DAY GRACE PERIOD 
LAGDA NG KASAPI 

LAGDA NG BENEPISYARYO O PINAKA-
MALAPIT NA KAMAG-ANAK 

Tuico, Edisona P. 6/16/2013 
  

 

Nais po naming ipabatid sa inyo na nagsimula na ang 45-day grace period dahil sa hindi ninyo pagbabayad ng kontribusyon simula sa petsang nabangit. Kayo po ay 
binibigyan ng Samahan ng apatnaput-limang (45) araw na palugit simula sa petsang nabanggit upang mabayaran ang kaukulang kontribusyon para sa Life Insurance at 
Retirement Savings Fund.  
 

Pakitandaan po na kung sakaling hindi kayo nakapagbayad sa loob ng 45-day grace period, ang inyong pagiging kasapi sa CARD MBA ay awtomatikong 
makakansela. Ibig sabihin po, magla-lapse ang inyong pagiging kasapi sa Samahan at hindi na kayo masasakop ng mga benepisyo sa life insurance gayundin ang inyong 
mga lehitimong kaanak.  Dahil dito, sa panahon na lapsed ang inyong insurance at may hindi inaasahang pangyayari, kayo ay walang matatanggap sa Samahan maliban sa 
refund of contribution. 
 

Samantala, kung kayo naman ay muling magbabayad ng kontribusyon matapos ang 45-day grace period, kayo ay muling masasakop ng one year waiting or 
contestability period. Dahil dito, muling ipinapaalala ng Samahan ang nakasulat na polisiya sa Sertipiko ng Pagiging Kasapi na inyong tinanggap:  
 
 

“Walang pananagutan ang CARD MBA sa pagkamatay o total at permanenteng pagkabaldado (TPD) ng isang kasapi  sa nalolooban ng unang isang (1) 

taon buhat nang maging kasapi o  buhat ng magbalik-kasapi o magbayad ng kontribusyon na lagpas na sa 45-day grace period kung ang dahilan nito 
ay SAKIT na tinataglay na (pre-existing condition) bago pa maging kasapi o magbalik-kasapi (o muling magbayad ng kontribusyon sa CARD MBA), 
maliban na lamang kung mapapatunayan ng isang competent physician na ang sakit ay natamo lamang matapos muling magbayad ng kontribusyon”.  
 

“Gayunpaman, may DALAWANG LIBONG PISO (PHP 2,000.00) kung ang kasapi na sakop ng 1-year waiting period ay namatay /na-TPD dahil sa sakit na 
tinataglay na bago maging kasapi o magbalik kasapi.” 
 
 

Kaya’t upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari, mangyari lamang na magbayad kaagad ng kaukulang kontribusyon bago pa man matapos ang palugit na 45-day 

grace period. At kung mayroon po kayong katanungan na may patungkol dito, mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa inyong Unit Manager at Account Officer o 

magsadya sa CARD MBA Provincial Office para sa inyong paglilinaw. 

Maraming salamat po. 

(Name of members under 45-day grace period must be written in the minutes logbook of the Center during its weekly or monthly meeting.) 

 

This must be perforated and give the lower part of this Notice-letter to the member Member’s copy 


