REVISED MEMBER’S AUTHORIZATION FORM 2 (MAF-2)

PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA SAMAHAN
Sa aking pagtiwalag o kung ako ay itiniwalag bilang Kasapi ng Samahan, pinahihintulutan ko ang institusyong
aking kinabibilangan na bawasin sa aking Refund of Contribution mula sa Life Insurance at Retirement Savings Fund
ang aking natitirang utang sa institusyong ito (kung mayroon man).
Gayundin, sakaling ako ay may natitirang utang na hindi masasakop ng Loan Redemption Fund sa oras na
bawian ako ng buhay o sa aking pagkabaldado, aking pinahihintulutan ang CARD MBA na ibigay ang lahat ng aking
benepisyo sa institusyong aking pinagkakautangan bilang kabayaran sa aking utang, samantala kung may matitira pang
benepisyo ito ay pinahihintulutan ko rin na ibigay sa aking itinalagang benepisyaryo na si/sina:
ITINALAGANG BENEPISYARYO

PETSA NG KAPANGANAKAN

KAUGNAYAN SA KASAPI

Pangunahing Benepisyaryo
Ikalawang Benepisyaryo
PAALALA: Hangga’t maaari ang ilalagay na benepisyaryo ay nasa edad 18 gulang pataas.

At kung sakali man na wala na sa lugar ang benepisyaryo na nakatala sa taas, pinahihintulutan ko din na ilagay
ang natitirang benepisyo sa aking Savings Account na may;
Account Name
: _________________________________
Savings/CBU Account No.
: _________________________________
Maraming Salamat.
Binigyang pahintulot ni:
__________________________________
Lagda sa Ibabaw ng Pangalan ng Kasapi
____________________________________________________________________________________________
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