
 

 

PUHUNAN PLUS FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
1. Hindi ako TNAP member, paano ako mag-aapply ng Puhunan Plus Loan? 

Dapat munang mag-apply ng TNAP membership bago ka mag-apply ng Puhunan Plus loan. Ang iyong application 

ay sasailalim sa PBCOM Credit Evaluation. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa program na ito, i-text ang 

KUMPLETONG PANGALAN <space> ADDRESS at i-send sa 0922-110-1030. 

 

2. Ako ay TNAP member, ngunit hindi pa aabot sa 2 years ang membership. Pwede pa rin ba akong mag-apply? 

Oo, pwede. Ang iyong application ay sasailalim sa PBCOM Credit Evaluation. Para sa karagdagang impormasyon 

tungkol sa program na ito, i-text ang KUMPLETONG PANGALAN <space> ADDRESS at i-send sa 0922-110-1030. 

 

3. Kapag nakuha ko na ang Puhunan Plus Card, maaari na ba itong gamitin kaagad?  

Hintayin lamang ang SMS notification (text message) na nagsasabing maaari nang gamitin ang card.  

 

4. Hindi ako nakatangap ng SMS (text message) na nagsasabing maaari nang gamitin ang card. 

Siguraduhing tama ang iyong registered mobile number dahil dito ipapadala ang SMS notification (text message). 

 

5. Paano gamitin ang Puhunan Plus Card? 

Ang Puhunan Plus Card ay isang Debit Card. Maaari itong gamitin pambayad sa mga cashier ng Puregold, at pang-

withdraw ng cash sa mga ATM ng PBCOM (o ng iba pang Bancnet ATM)*. 

 

6. Anu-ano ang gamit ng aking Puhunan Plus card? 

Maaari mong gamitin ang iyong Puhunan Plus Card sa mga sumusunod na transactions: 

 Withdrawal (Domestic Only) 

 POS (Domestic Only) 

 Balance Inquiry (Domestic Only) 

 PIN Change (PBCOM ATM only) 

 Purchase via Puregold  

 

7. Hindi ako makakabayad nang buo sa loob ng 14 na araw, pwede bang mag-partial payment? 

Oo, pwede.  Pero, ikaw ay ma-cha-charge ng 5% penalty kada 14 days na hindi mo mababayaran ang due. 

 

8. Kailangan ko bang ubusin ang laman ng Puhunan Plus card sa loob ng aking loan term? 

Hindi. Ang laman ng iyong card ay maaari mong magamit kahit tapos na ang loan term. 

 

9. Gusto ko agad na mag-renew ng loan, pwede bang mag-advance payment? 

Oo, pwede, basta’t ikaw ay nakabayad ng full amount (principal + interest). Kung ang full payment ay na-i-process 

bago mag 3PM, ang iyong re-loan ay ide-deposit ulit ng PBCOM sa iyong Puhunan Plus card kinabukasan. 

 

10. Paano ko malalaman ang balance ng aking Puhunan Plus card? 

Maaari kang mag balance inquiry sa PBCOM ATM o anumang Bancnet ATM. Ang default PIN (makikita sa PIN 

Mailer) ay ibinigay sa iyo kasama ng iyong Puhunan Plus card.  

 

*Fees apply for other Bancnet ATMs 



 

 

 

11. Maaari ko bang i-refer ang aking kaibigang TNAP member din? 

Oo, pwede. Ang lahat ay inaanyayahang mag-apply. Makipag-ugnayan lamang sa iyong PBCOM Account Officer 

para sa karagdagang detalye. 

 

12. Nawala ko ang aking TNAP card, maaari pa rin bang gamitin ang Puhunan Plus card? 

Oo, pwede pa rin, kahit walang TNAP card, gagana pa rin ang Puhunan Plus card. 

 

13. Nawala o nasira ko ang aking Puhunan Plus card, ano ang dapat kong gawin? 

Maaari kang mag-request ng kapalit na card (card replacement). Tumawag lamang sa PBCOM Customer Care (02) 

8777-2266 o pumunta sa anumang PBCOM branch. Maaari ring makipag-ugnayan sa iyong PBCOM Account 

Officer.  

 

*Replacement card costs P150 and will take 5-7 working days to be delivered to your designated delivery address.  You may 

endorse your payment to your respective PBCOM Account Officer or PBCOM Branch if card replacement is through PBCOM 

Branch. 

 

14. Ano ang dapat gawin kapag ayaw tangapin ng Puregold POS (cashier) ang aking Puhunan Plus Card? 

Maaaring alin sa mga sumusunod ang problema: 

• Hindi mabasa ng POS terminal ang iyong card. 

• Ang iyong card ay wala nang balance. 

 

I-request mula sa Puregold cashier na mag-balance inquiry para malaman kung may sapat pang balanse sa iyong 

card. Kung ito ay may sapat pang balanse, maaari itong i-withdraw sa ATM upang makabayad sa iyong pinamili sa 

Puregold. Kung hindi pa rin nababasa ng ATM, mag-request ng kapalit na card (card replacement). Tumawag 

lamang sa PBCOM Customer Care (02) 8777-2266 o pumunta sa anumang PBCOM branch. Maaari ring makipag-

ugnayan sa iyong PBCOM Account Officer. 

 

*Replacement card costs P150 and will take 5-7 working days to be delivered to your designated delivery address.  You may 

endorse your payment to your respective PBCOM Account Officer or PBCOM Branch if card replacement is through PBCOM 

Branch. 

 

15. Bibigyan ba ako ng resibo para sa aking loan payment? 

Oo, ikaw ay dapat makatanggap ng Official Receipt (O.R.) mula sa iyong PBCOM Account Officer matapos mong i-

endorse ang iyong bayad sa kanya. 

 

16. Paano ko ipapa-alam sa PBCOM na gusto kong mag-renew ng loan? 

Ang O.R. na iyong makukuha ay naglalaman ng instruction at pahintulot na dapat mong pirmahan. Ito ang 

magiging basehan ng PBCOM upang i-deposit ang iyong loan renewal. Makakatanggap kang muli ng SMS 

notification (text message) na nagsasabing maaari nang gamitin ulit ang iyong Puhunan Plus card. 

   

17. Kailangan ko bang i-avail ang credit life insurance? 

Oo. Ang pag-avail ng Credit Life Insurance ay required. Ito ay proteksyon ng borrower at kanyang pamilya para sa 

mga pangyayaring di inaasahan. 


