
Tagal at Halaga ng Kita:

Alias: Numero ng Cellphone:

 

ST. MARTIN OF TOURS

CREDIT AND DEVELOPMENT

COOPERATIVE

S T. M A RT I N

C O



DETALVE NG KITA AT GASTOS 

Kita mula sa hanapbuhay ng May-Gawa P 
Kita rhula sa hanapbuhay ng Asawa 
Iba pang pinagkakakitaan - May-Gawa 

Asawa 

Kabuuang kita mula sa hanapbuhay P 
Aawasin: 

Pagkain P 

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) 

Kabuuang Gastos ng Pamilya P 

Natitirang kita matapos awasin ang gastos ng Pamilya P 

KROKIS (SKETCH) NG LUGAR NG TIRAHAN: 

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 

• .: Jl 



' 

Halaga ng Utang 

Petsa ng lnutang 

ST.MARTIN 

Otl7�DP ........ � 

ST. MARTIN OF TOURS 

CREDIT AND DEVELOPMENT 

COOPERATIVE 

KATIBAYAN SA PAGKAKAUTANG AT PANGAKO SA PAGBABAYAD 

Uri ng Utang: ________________ _ 

Pangako sa Pagbabayad BLG. 

Takdang Tanlng ng Kabuuang Kabayaran: _________ _ 

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 pagbabayad sa pagkakautang naming ito ay ang mga sumusunod: 

deposito at mga ari-arian/ ___________________________________________ _ 

Sa sandaling ang alinmang hulog ay hindi namin mabayaran ayon sa kasunduan sa itaas. ang kabuuan ng natitirang halaga ay pagkadakang maaaring

singilin na sa amin ayon sa ipapasiya ng may hawak nito. At kami. bilang karagdagan sa aming pagkakautang ay magbabayad ng apat na porsiyento (4%)

ng natitirang balanse bawat buwan bilang multa; 

Bukod sa aming panagot sa Katiyakan ng Pangako sa Pagbabayad sa Pagkakautang naming ito, kaming May-Gawa at mga Ka May-Gawa, naglipat 0 

nanagot sa Kasunduan at Katibayan sa Pagkakautang at Pangako sa Pagbabayad ay kusang-loob at w alang pasubali na binibigyan ng karapatan ang 
SMTCDC sa pamamagitan nito na sakaling hindi namin mabayaran ang naturang pagkakautang, alinman sa mga Saping-Puhunan at Lagak na Salapi, tubo 
o interes at Balik-Tangkilik naming May-Gawa at mga Ka May-Gawa ay maaring ibayad o ipantakip sa pagkakautang. Kung hindi pa rin ito makasapat ay
nauunawaan namin bilang May-Gawa at mga Ka May-Gawa na maaring kumuha ng aming mga ari-arian upang lubusang mabayarang lahat ang
pagkaautang na ito;

Nakipagkasundo ang mga nasasaklaw nito na sakaling ito'y hindi mabayaran sa takdang panahon ay pinananagutan nila ang anumang gugol sa paniningil 
at bayad sa manananggol na hindi bababa sa dalawampung porsiyento (20%) ng kabuuang natitirang pagkakautang na ito at ang taglay nitong 
pakinabang; 

Nakipagkasundo pa rin ang mga nasasaklaw nito na ang SMTCDC ay binibigyan ng karapatan na baguhin ang napagkasunduang interes o tubo alinsunod 
sa alituntunin maging ito ay sa sistemang "Floating interest rate o Fixed interest rate" kaugnay sa natitirang pagkakautang; 

Kung sakali na ang pagpapatupad sa pananagutang ito ay magdaan sa Husgado, kaming mga may utang ay nagtatakwil nang aming karapatan sa Halim ng 
Pangkat 13, Tuntunin Big. 3,  a t  Pangkat 12, Tuntunin Big. 39 ng "New Rules of Court"ng Pilipinas; at 

Ang lahat ng nakasaad sa kasulatang ito ay nauunawaan naming lahat patunay ang arning rnga lagda na matutunghayan sa ibaba nito: 

PANGALAN/LAGDA NG MAY-GAWA PANGALAN/LAGDA NG ASAWA NG MAY-GAWA 

PANGALAN/LAGDA NG KA 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 _______ _ 

Lalawigan ng ______ _ 

) 

) S.S. 

) 

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. 

PINATUNAYAN NG AKING LAGOA AT SELYO NOTARYO 
Dokumento Big. 

Pahina Big. 

Book No. 

Para sa Taong 
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