
 
 

 

Ikalawang Bahagi 
      

Mga Madalas Itanong 
 

Hinggil sa Implementasyon ng Mandatory Grace Period  
para sa Lahat ng Utang na may Prinsipal at/o Interes na Nakatakdang Bayaran  

Habang Umiiral ang Community Quarantine at Iba Pang Patakarang Ipinapatupad 
sa Gitna ng COVID-19 Pandemic      

 
 

1. Ano ang pinakabagong patakaran hinggil sa pagpapatupad ng mandatory 
grace period alinsunod sa Sec. 4 (aa) ng “Bayanihan to Heal As One Act”? 
 
Alinsunod sa Memorandum No. M-2020-045 na inilabas ng Bangko Sentral ng 
Pilipinas (BSP) noong 1 June 2020 at sa Resolution No. 46-A na inilabas ng 
Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases 
(IATF) noong 15 June 2020 na nagsailalim sa  karamihan sa mga probinsya at 
siyudad sa bansa sa General Community Quarantine (GCQ) o Modified General 
Community Quarantine, hindi na mabibigyan ng karagdagang tatlumpong (30) 
araw na palugit ang mga utang na may prinsipal at/o interes na nakatakdang 
mabayaran simula 1 June 2020.  

 
Kasunod ito ng pagpapatupad ng GCQ at MGCQ sa halos lahat ng probinsya at 
siyudad sa bansa kung saan karamihan sa mga negosyo ay maaari nang 
magbukas at maaari na ring bumalik sa trabaho ang karamihan. Kaya naman 
hindi na mandato ng financing companies (FCs), lending companies (LCs) at 
microfinance NGOs (MF-NGOs) na magbigay ng karagdagang palugit sa mga 
utang na may prinsipal at/o interes na nakatakda nang mabayaran simula 1 June 
2020. 
      

 
Gayunman, mariing hinihikayat ng SEC ang FCs, LCs, MF-NGOs at online 
lending applications/ platforms na pagmamay-ari o pinapalakad ng mga 
rehistradong FCs at LCs na magpatupad ng mga programang magpapagaan sa 
bayarin ng mga nangutang sa kanila. Halimbawa, maaari nilang babaaan ang 
interes na sisingilin, huwag nang singilin pa ang mga multa at iba pang bayaring 
naipon bago ipatupad ang ECQ, o pahabain pa ang termino ng utang. 
Pinapayuhan ang lahat na makipag-ugnayan nang diretso sa FCs, LCs at MF-
NGOs para malaman ang mga kaluwagan, pabor o tulong na maaari nilang 
maibigay para mapagaan ang inyong pagbabayad. 

 

 
2. Sa bisa ng IATF Resolution No. 35, isinailalim ang ilang lugar sa MECQ 

hanggang 31 May 2020. Pinapalawig din ba nito ang saklaw ng mandatory 



 
 

 

grace period? Ipapairal din ba ito sa mga lugar na hindi na nakapailalim sa 
ECQ o GCQ? 
 
Oo. Ang pagpapatupad ng mandatory grace period ay pinalawak hanggang 31 
May 2020, habang nananatiling nakapailalim sa ECQ at MECQ and maraming 
probinsya sa siyudad at bansa.      
 
Kung gayon, lahat ng nagpapautang ay obligadong bigyan ng karagdagang 
palugit ang mga utang na may prins     ipal at/o interes na may takdang petsa na 
papatak sa nasabing panahon nang hindi pinapatawan ng interes sa interes, 
multa, at iba pang dagdag bayarin.  
 
Alinsunod din sa kung paano ipinapatupad ng BSP ang mandatory grace period 
sa mga nasasakupan nitong bangko at iba pang institusyon, mabibigyan ng 
karagdagang palugit ang lahat ng utang na may prinsipal at/o interes na may 
takdang petsang papatak hanggang 31      May 2020 kahit sa mga lugar na hindi 
na nakapailalim sa ECQ o MECQ.  

 
3. Maaari na bang magbukas ang LCs, FCs at MF-NGOs sa mga lugar      na 

nakapailalim sa GCQ? 
 

Oo. Sa ilalim ng Section 4(6)(c) ng Omnibus Guidelines on the Implementation of 
Community Quarantine in the Philippines with Amendments as of June 03, 2020, 
kabilang ang financial service industry sa mga maaari nang magbukas sa mga 
lugar na nakapailalim sa GCQ. Gayunman, hanggang kalahati lamang ng 
kanilang kapasidad ang papayagang maibalik. Para masuportahan ang kanilang 
operasyon, maaari pa ring ipagpatuloy ng FCs, LCs at MF-NGOs ang kanilang 
work-from-home at iba pang alternative work arrangements. 

 

4. Maaari na rin bang magbukas ang LCs, FCs at MF-NGOs sa mga lugar na 
nakapailalim sa ECQ? 
 

Sa ilalim ng Section 2(4)(c)(iii) ng Omnibus Guidelines on the Implementation of 
Community Quarantine in the Philippines with Amendments as of June 03, 2020, 
tanging mga bangko, money transfer services, kasama na ang pawnshops, 
microfinance institutions at credit cooperatives, kasama na rin ang      kanilang 
armored vehicles, kung mayroon man, ang maaaring magbukas sa mga lugar na 
nakapailalim sa ECQ. Gayunman, mga empleyado lamang na kabilang sa 
tinatawag na skeleton workforce ang maaari nilang papasukin sa trabaho. 

 
5. Maaari na rin bang magbukas ang LCs, FCs at MF-NGOs sa mga lugar na 

nakapailalim sa MECQ? 

 



 
 

 

Tanging microfinance institutions lamang ang maaaring magbukas sa mga lugar 
na nakapailalim sa MECQ, alinsunod sa nasabing Omnibus Guidelines on the 
Implementation of Community Quarantine in the Philippines.  

 
6. Kabilang ba ang LCs at FCs sa “other financial services” na pinapayagang 

magbukas sa mga lugar na nakapailalim sa MECQ? 
 

Hindi. Hindi kabilang ang FCs at LCs sa “other financial services” na maaaring 
magbukas sa mga lugar na nakapailalim sa MECQ.      

 
7. Simula 16 May 2020, maaari na bang patawan ng karagdagang multa at iba 

pang bayarin ang mga utang na lagpas na sa kanilang takdang petsa bago 
pa man ipatupad ang ECQ?   

 
Hindi. Habang nakapailalim sa ECQ o MECQ ang maraming lugar sa bansa 
hanggang 31 May 2020, hindi maaaring patawan ng interes sa interes, multa at 
ibang bayarin ang mga utang. Sumangguni sa Senaryo 2. 

 

8. Kasama ba ang mga tinatawag na other modes of credit extension, tulad ng      
financial leases at discounting, sa mga dapat mabigyan ng mandatory 
grace period?  
 
Oo. Malinaw na isinasaad ng Section 4(aa) ng Bayanihan to Heal As One Act na 
mabibigyan ng palugit ang lahat ng klase ng utang na may prinsipal at/o interes 
na may takdang petsang papatak sa loob ng ECQ period.  

 
Kung gayon, kabilang sa mabibigyan ng tatlumpong (30) araw na palugit ang 
financial leases at discounting na kasama sa mga utang na maaaring ialok ng 
FCs sa ilalim ng Republic Act No. 8556, o ang Financing Company Act of 1998 
(FCA). 

 
9. Kasama ba ang operating leases na iniaalok      ng mga lisensyadong FC sa 

mga dapat mabigyan ng mandatory grace period?  
 
Hindi kasama ang operating leases sa dapat mabigyan ng tatlumpong (30) araw 
na palugit dahil ang ibinabayad para dito ay hindi maituturing na bayad sa utang. 
Gaya ng nabanggit sa Opinion No. 11-32 na inilabas ng Office of the General 
Counsel ng SEC noong 12 July 2011, hindi sakop ng depinisyon ng “credit” ang 
“operating lease” sa ilalim ng FCA. Gayunman, ang mga FCs ay maaaring      
magbigay ng palugit para sa mga nakatakdang bayarain sa ilalim ng operating 
lease.  
 
 
 



 
 

 

      

Halimbawa ng Komputasyon ng Prinsipal at Naipong Interes  
sa Ilalim ng Iba’t Ibang Senaryo 

   
 
 
 Senaryo 1: Ang prinsipal at interes ay nakatakdang bayaran sa 

loob ng ECQ at Extended ECQ Period 
 

Si X ay nangutang sa isang online lending application noong 16 March 
2020, sa halagang Limang Libong Piso (Php 5,000.00), na may interes      
na tatlong porsyento (3%) bawat buwan. Ang nasabing utang ay 
nakatakdang bayaran sa loob ng tatlumpung (30) araw, o hanggang 
15 April 2020, na nakapaloob sa      ECQ Period. 
 
Ayon sa IRR at sa pakahulugan dito ng BSP, si X ay bibigyan ng 30-
day grace period, o hanggang 15 May 2020, at panibagong 30-day 
grace period kasunod ng pagpapalawig sa ECQ, o hanggang 14 June 
2020, upang magbayad ng utang, nang hindi sisingilin ng interes sa 
interes, multa, at iba pang bayarin. 

 
Kung kaya, si X ay kailangang magbayad sa ganitong paraan: 
 
Kapag si X ay magbabayad sa 14      June      2020: 

 
   

Prinsipal Php 5,000.00 

Interes 3% bawat buwan 
 
16 March to 15 April 2020 
16 April to 15 May 2020 
16 May to 14 June 2020 

 
 
Php 150.00 
Php 150.00 
Php 150.00 
 

Kabuuang halaga na 
dapat bayaran 

Php 5,450.00 
 

Ipinapalagay      na ang interes at ibang bayarin ay hindi 
binabawas mula sa pag-apruba ng utang  

 

 
  



 
 

 

Senaryo 2: Ang prinsipal at interes ay nakatakdang bayaran 
bago ang ECQ, Extended ECQ at MECQ Period 

      
Noong 10 February 2020, si X ay nangutang sa XYZ Lending 
Company sa pamamagitan ng kanilang online lending application, sa 
halagang Limang Libong Piso (Php 5,000.00), na may interes      na 
tatlong porsyento (3%) bawat buwan, at Limandaang Pisong (Php 
500.00) dagdag bayarin (late payment charge) kung hindi 
makakabayad sa takdang panahon. Ang nasabing utang ay 
kailangang bayaran sa loob ng tatlumpung (30) araw, o sa 11 March 
2020. Subalit, si X ay hindi nakabayad at nagtamo ng mga interes, 
multa, at iba pang bayarin bago pa man ang ECQ Period (17 March 
2020).  

      
Sa ganitong sitwasyon, ibibigay pa rin ang 30-day grace period. 
Gayunman, ang mga interes, multa, at iba pang bayarin na natamo 
bago ang ECQ Period ay hindi maaapektuhan at maaaring makolekta 
pagkatapos ng ECQ/ MECQ.  
      
Kung kaya, si X ay kailangang magbayad sa ganitong paraan: 

      
Kapag si X ay magbabayad sa 09 June 2020 (pagkatapos ng ECQ 
Period extension): 

 

Prinsipal Php 5,000.00 
 

Interes 3% bawat buwan 
 
10 February to 11 March 2020 
12 March to 10 April 2020 
12 April to 10 May 2020 
11 May to 09 June 2020 

Php     600.00 
 
Php     150.00 
Php     150.00 
Php     150.00 
Php     150.00 
 

Late Payment Charge Php     500.00 
 

Kabuuang halaga na 
dapat bayaran 

Php 6,100.00 
 

Ipinapalagay       na ang interes at ibang bayarin ay hindi 
binabawas mula sa pag-apruba ng utang 

 
  



 
 

 

 
Senaryo 3: Ang naipong interes sa loob ng ECQ, Extended ECQ, 
at MECQ Period ay babayaran nang buo (installment loan) 

 
Noong 09 February 2020, si X ay umutang sa XYZ Lending Company 
sa pamamagitan ng kanilang online lending application sa halagang 
Tatlumpung Libong Piso (Php 30,000.00), na may interes      na 
tatlong porsyento (3%) bawat buwan o may monthly amortization na 
Sampung Libong Piso (Php 10,000.00), at may katumbas na interes 
bawat buwan     batay sa natitirang balanse nito. Ang utang ay 
nakatakdang bayaran sa loob ng tatlong (3) buwan, o hanggang 09 
May 2020. 

 
Ayon sa IRR at interpretasyon ng BSP, dapat bigyan ng thirty (30)-
day grace period si X sa prinsipal at/o interes na nakatada sana 
niyang bayaran sa loob ng ECQ at MECQ period. Samakatuwid, ang 
utang ay nakatakdang mabayaran nang buo sa 09 July 2020.  

 
Kung kaya, si X ay kailangang magbayad sa ganitong paraan: 

 

 Buwanang 
Talatakdaan           

Balanse Interes (3% 
bawat buwan) 

Buwanang 
Bayad 

 09 February Php 30,000.00   

1 09 March  Php 
20,000.00 

Php 900.00 Php 
10,900.00 

2 09 April ECQ PERIOD 

3 09 May ECQ PERIOD EXTENSION 

4 09 June Php 10,000.00 Php 600.00  
Php 11,800.00    Php 1,200.00 

*interes sa 
loob ng ECQ 
period: 
09 April to 09 
May 2020 

5 09 July Php 0.00 Php 300.00 Php 10,300.00 

 
 

  



 
 

 

 
Senaryo 4: Ang naipong interes sa loob ng ECQ, Extended ECQ, 
at MECQ Period ay huhulugan hanggang sa matapos ang termino 
ng utang (installment loan) 

 
Gamit ang mga      pangyayari sa Senaryo 3, ngunit ngayon ay pinili ni 
X na     hulugan ang naipong interes sa loob ng natitirang panahon ng 
pagbabayad para sa kabuuan ng utang. Kung kaya, si X ay 
kailangang magbayad sa ganitong paraan: 

 

 Buwanang 
Talatakdaan 

Balanse Interes  (3% 
bawat buwan) 

Buwanang 
Bayad 

 09 February Php 30,000.00   

1 09 March  Php 
20,000.00 

Php 900.00 Php 
10,900.00 

2 09 April ECQ PERIOD 

3 09 May ECQ EXTENSION 

4 09 June Php 10,000.00 Php 600.00  
Php 11,200.00    Php 600.00 

*interes sa 
loob ng ECQ 
period: 
09 April to 09 
June 2020  
(Php 1,200/2) 

5 09 July Php 0.00 Php 300.00  
Php 10,900.00 

 
 

   Php 600.00 

 
 

 


