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DAGLI
ANG OPISYAL NA PAHAYAGAN NG CARD MBA

Upang mas mapagbuti ang pagbibigay ng serbisyong pang-seguro (insurance)
para sa lahat ng kasapi ng CARD MBA, ang mga kawani ng CARD Microfinance
Institutions ay sumailalim sa isang pagsasanay o “”Advance Training on
Microinsurance” para sa mga Unit Managers at kanilang mga Account
Officers sa pangunguna ng mga kinatawan ng CARD MBA Provincial Office ng
kanilang rehiyon.

At upang tiyaking makatutugon sa anumang hamon at pagkakataon (claim settlement at
disaster aid), ang mga kawani ng CARD ay sumailalim din sa pagsusulit upang sukatin
ang kanilang kaalaman at nagkaroon ng orientation tungkol sa kahalagahan ng
MICROINSURANCE higit sa lahat maging angkop ang kanilang kaalaman patungkol sa
mga polisiya at programa ng CARD MBA.
Sa pamamagitan nito, makatutulong ang mga kawani sa pagpapalaganap ng importansya
at kaalaman patungkol sa Microinsurance sa mga kasapi at kanilang mga kasamahan.

Muling nakiisa ang CARD
MBA sa programa ng
CARD MRI para sa
komunidad o “Kaunlaran
Caravan” noong ika-21
ng Setyembre, 2018. Ito
ay may iba’t ibang
aktibidades sa iisang
kaganapan tulad ng
Client Health Day, Financial literacy para sa mga bata, Livelihood
trainings, at orientations patungkol sa SSS, insurance at
family planning sa pagtutulungan ng iba’t ibang institusyon ng
CARD MRI.
Ang CARD MBA ang nanguna sa ginawang Golden Life
Insurance Program (GLIP)
orientation para sa mga kasaping
malapit nang magretiro mula sa
Basic Life Insurance Program na
dinaluhan ng mahigit kumulang
limampung (50) kasapi ng CARD
MBA.

Naglabas ng kabuuang P28-milyong halaga ng disaster aid ang CARD MBA bilang
tulong para sa 95,334 na pamilyang
apektado ng Bagyong Josie sa probinsya
ng Pangasinan, Tarlac, Zambales, Cavite,
Batangas, Occidental Mindoro, at Nueva
Ecija. Ang mga pamilyang ito ay mga
kliyente ng mga microfinance institutions
ng CARD Mutually Reinforcing Institutions
(CARD MRI).

CARD MBA nagdiwang ng ika-19 na
anibersaryo na may temang “”Resilient
and Innovative Microinsurance” noong
ika-6 ng Setyembre.
Kasabay nito ay inihalal ang mga bagong
Lupon ng Patnugot para sa Samahan.
Inilunsad din ang bagong produkto para sa
mga kasapi, ang Remitter Protek Plan na
magbibigay proteksyon/ seguro sa mga
kasaping nagreremmit ng koleksyon ng
kanilang center.
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