
PAGLAUM MUTUAL BENEFIT ASSOCIATION, INC. 
ULAT NG CENTER VISIT NG MBA COORDINATOR 

CENTER:__________________________ BRANCH:____________________ DATE:________________ 
====================================================================================================== 

MGA DAPAT TALAKAYIN SA CENTER MEETING 
============================================================================================== 

1. PRODUCTO NG PAGLAUM MBA 
a. Life Insurance 
b. Retirement Savings Fund 
c. Loan Redemption Fund(LRF) 
d. Refund of Contribution 
e. Mass Wedding 

2. One year at 6 months 
contestability period 

3. Mga kinakailangang Dokumento sa 
Claims 

Alamin kung ano ang hindi pa lubos na nauunawaan ng mga kasapi 
tungkol sa Paglaum MBA at dapat ito ang unahing ipaliwanag. Dapat isulat 
sa ibaba ang mga tanong ng mga kasapi at kung ano ang nagging 
kasagutan ng MBA coordinator. 

ISSUE MGA DAPAT ALAMIN OO/MERON HINDI/WALA KARAGDAGANG ULAT 
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May center house ba ang Center na ito?    
 Kung merong Center House, may 

signboard ba ito? 
   

 May sapat bang upuan ito?    
Mayroon ba silang minutes book?    
Mayroon ba silang member’s attendance register?     
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Ang sertipiko ba ng pagiging kasapi  ay napapabigay 
ng maayos sa member? 

   

Tama ba ang pangalan ng kasapi, ng Center ,ng 
Branch at ang recognition date na nakatala sa 
Sertiko ng Pagiging Kasapi? 

  Kung may maling sertipiko, kuhanin at 
papalitan ng tama. 

May mga myembro pa bang hindi nakatanggap ng 
kanilang Sertipiko ng Pagiging Kasapi? 

  Kung mayroon, isulat sa M.I.S ang mga 
pangalan para magawan ng sertipiko. 

3 
Dumarating ba sa oras ng pagpupulong ang A.O. / 
T.O.? 

   

4 
Ano ang masasabi 
ninyo sa 

MBA STAFF    
T.O. / A.O.    

AREA SUPERVISOR    

BRANCH MANAGER    

5 May past due ba ang Center na ito?   Ang mga totoong dahilan ng past due ay 
dapat isulat sa ibaba 

6 May mga nagresign nab a sa Center na ito?   Ang lahat ng dahilan sa pagre-resign ay 
dapat isulat sa ibaba 

MGA PROBLEMA SA CENTER REKOMENDASYON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAALAALA: Maaring isulat sa likod ang iba pang bagay na napagtalakayan kung hindi kasya sa espasyo sa taas. 

INIHANDA AT ISINUMITE NI: 
 
___________________________________ 
                    MBA COORDINATOR 

ANG MGA OBSERBASYON AY TINALAKAY SA AKIN: 

____________________________________                                       

CENTER CHIEF 

PINAGTIBAY NI: 
 

___________________________ 
BRANCH MANAGER 

 


