
WAIVER 
(Katunayan sa Hindi Pagbabayad ng Kontribusyon sa CARD MBA) 

 
 Ako si G./Gng./Bb. ____________________________________, may sapat na gulang, 
Filipino, at nakatira sa _________________________________________________________, ay 
malaya at kusang loob na nagsasalaysay at lubos na nagpapatunay na ang mga sumusunod na 
detalye ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan; 
 

a. Na ako ay kasalukuyang kasapi ng ____________________Unit na napapabilang sa 

_____________________ Center; 

b. Na ako ay may lingguhang bayarin sa aking loan at insurance na nagkakahalaga ng 

______________________________________________________, (Php_________.00) 

c. Na dahil sa mga hindi inaasahang pagkakataon, ako ay nakakaranas ng kakulangan sa 

pera para sa gastusin sa bahay at sa aking pamilya gayundin sa aking lingguhang hulog 

para sa utang ko na nagkakahalaga ng 

_________________________________________________, Php_________; 

d. Na dahil dito, ninais ko na bayaran na lang muna ang aking lingguhang bayarin para sa 

loan due lamang. 

e. Na aking pinapatunayan na ako ay liliban muna sa pagbabayad ng aking Insurance at kung 

sakali man na ito ay mag-lapse o mawalan ng bisa at may masamang nangyari sa akin o sa 

aking legal na kaanak, maliwanag na naiintindihan ko at sumasang-ayon ako na walang 

anumang pananagutan sa akin at sa aking pamilya ang CARD MBA sa anumang benepisyo 

na dapat sana ay nakalaan sa akin dahil mas pinili kong unahin ang pagbabayad ng utang 

ko kaysa sa insurance contribution. 

f. Na gayundin, aking nauunawaan na kung sakaling mag-lapse ang aking insurance, malinaw 

na aking naiitindihan na awtomatikong makakansela ang anumang benepisyong nakalaan 

sa akin bilang kasapi ng CARD MBA, Inc maliban sa Refund of Contribution. 

 

SA KATUNAYAN NG LAHAT NA ITO, ako ay kusang loob na lumalagda sa ibaba nito, 
ngayong ______________________, 20__ dito sa _______________________.  
 
           
 

______________________________________ 
         Lagda ng Kasapi sa ibabaw ng Limbag na Pangalan 

      
 

MGA SAKSI: 
 
 
 

______________________________          ________________________________ 
     CENTERCHIEF      CO-MEMBER  

      Lagda sa ibabaw ng Limbag na Pangalan                    Lagda sa ibabaw ng Limbag na Pangalan 
  

 


