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Tagal at Halaga ng Kita:
Alias:

Numero ng Cellphone:

•

DETALVE NG KITA AT GASTOS
Kita mula sa hanapbuhay ng May-Gawa
Kita rhula sa hanapbuhay ng Asawa
Iba pang pinagkakakitaan - May-Gawa

P

Kabuuang kita mula sa hanapbuhay

P

Asawa

Aawasin:

Pagkain
Koryente
Telepono
"Co.eking Gas"
Tubig
Damit/Uniporme
Matrikula/Libro/Kagamitan
Pamasahe/Gasolina/Baon
Upa sa bahay/Lupa
Upa sa kasambahay
Upa sa Laba at Plantsa
Buwis at Lisensiya
Gamot
Hulog sa Utang bukod sa SMTCDC
Iba pang gastusin (pis. specify)

P

Kabuuang Gastos ng Pamilya

P

Natitirang kita matapos awasin ang gastos ng Pamilya

P

KROKIS (SKETCH) NG LUGAR NG T IRAHAN:

Pinatutunayan ko/namin na lahat ng impormasyong nasasaad sa itaas ay
pawang katotohanan at tama batay sa aking kaalaman at aking/aming binibigyan ng
pahintulot ang kinatawan ng St. Martin of Tours CDC na may opisina sa Bocaue,
Bulacan na siyasatin ang katotohanan ng impormasyon mula sa anumang bangko o iba
pang pinansiyal na establisimento. lwinawaksi ko rin ang aking karapatan sa pagiging
lihim ng mga ito.

Pangalan at Lagda ng May-Gawa

Parfgalan at Lagda ng Asawa ng May-Gawa

Petsa
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KATIBAYAN SA PAGKAKAUTANG AT PANGAKO SA PAGBABAYAD
Uri ng Utang: _________________
Pangako sa Pagbabayad BLG.
Takdang Tanlng ng Kabuuang Kabayaran: __________

Halaga ng Utang
Petsa ng lnutang

Dahilan at alang-alang sa halagang tinanggap namin. kami. bilang May-Gawa at Ka may-gawa ay magkakasamang nangangako para sa aming lahat na
magbabayad sa ST. MARTIN OF TOURS CREDIT AND DEVELOPMENT COOPERATIVE (SMTCDC) o sa utos nito ng mga
sumusunod:

Ang aming panagot sa katiyakan ng pangako namin sa pagbabaya d sa pagkakautang nam ing ito ay ang mga sumusunod:
deposito at mga ari-arian/ ______________________________ ______ ________
Sa sandaling ang alinmang hulog ay hindi n am in m abayaran ayon sa k asunduan sa itaas. ang k abuuan ng n atitirang halaga ay p agkadakang maaaring
singilin na sa amin ayon s a ipapasiya ng may hawak nito. A t kami. bilang karagdagan sa am ing pagkakautang ay magbabayad ng apat na po rsiyento (4%)
ng na titirang balans e bawat buwan bilang multa;
Bukod sa a ming p anagot sa K atiyakan ng Panga ko sa Pagbabaya d s a Pagk akautang naming ito, kaming May-G awa at mga K a May-G a wa, n a gli p at 0
nanagot sa Ka sun duan at K atibayan sa Pagkakautang at P anga ko sa Pa gb abaya d ay kusang-loob at w ala ng p asub ali n a b i nibigyan ng k a rapa tan ang
SMTCDC s a pamam agitan ni to na sakaling hindi namin mabayar an ang naturang pagkakautang, ali nman sa mga Saping-Puhunan at Lagak na Salapi, tubo
o interes at Balik-Tangkilik naming May-Gawa at mga Ka May-Ga wa ay maar ing ibayad o ipantakip sa pagkakautang. Kung hindi pa ri n ito makasapat ay
nauuna wa a n namin b ila ng May-G a w a at mga K a May-G a wa n a m aaring kumuha ng am ing mg a ar i-arian up a ng lubus a ng mabay a rang lahat ang
pagka autang na ito;
Nakipagkasundo ang mga nasa saklaw nito na sak aling ito'y hindi mabayara n sa takdang pan ahon ay pinananagutan n ila ang anumang gugo l sa p ani ningil
at bayad sa man ananggol na hi ndi bababa sa dalawampung porsiy ento (20%) ng kabuuang natitirang pagkakautang na ito at ang tagl ay nitong
pakinabang;
Nakipagkasundo pa rin ang mga nasasakl aw nito na ang SMTCDC ay binibigyan ng karapatan na baguhin ang napagkasunduang intere s o tubo alinsunod
sa alituntun in maging ito ay sa sistem ang "Floati ng interes t rate o Fixed interes t rate" kaugnay sa natitirang pagkak autang;
Kung sakal i na ang pagpapatupad sa pananagutang it o ay m agdaan sa Husgado, kaming mga may utang ay nagtatakwil n ang aming karapa tan sa Halim ng
P angkat 13, Tuntunin Big. 3, a t Pangkat 12, Tuntunin Big. 39 ng "N e w Rule s of Court"ng P ilipinas; at
A ng la ha t ng nakasa ad sa kasulatang ito ay nauunawaan naming l ahat patunay ang arn i ng rnga lagda na m atutunghayan sa ib aba nito:

PANGALAN/LAGDA NG MAY-GAWA

PANGALAN/LAGDA NG KA MAY-GAWA

PANGALAN/LAGDA NG ASAWA NG MAY-GAWA

PANGALAN/LAGDA NG KA MAY-GAWA

PANGALAN/LAGDA NG KA MAY-GAWA

Nilagdaan sa harap nina:

* Ilakip ang photocopy ng valid ID ng May-Gawa at mga Ka May-Gawa
Republika ng Pilipinas
)
Bayan ng ________ ) S.S.
Lalawigan ng _______ )
SA harap ko, ngayong ika- __________ sa ________________ , ay personal na humarap sina:
Pangalan

Big. ng Katibayan ng Pagkakakilanlan

Uri ng Katibayan ng Pagkakilanlan

May-Gawa:
Ka May-Gawa
Ka May-Gawa
Ka May-Gawa
Kilala ko ang mga tao na siyang gumawa ng kasulatang Ito at pinatunayan nila sa akin na ito ay kanilang kusa at malayang gawa.
Dokumento Big.
Pahina Big.
Book No.
Para sa Taong

PINATUNAYAN NG AKING LAGOA AT SELYO NOTARYO
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KAHILINGAN SA PAG-UTANG
Branch

