
PAANO MAGBAYAD NG PBCOM MICRO-LOAN

PBCOM BRANCH – BILLS PAYMENT

PBCOM

1
Mag-punta sa pinaka-malapit na PBCOM 

Branch at mag-fill-out ng BILLS PAYMENT 

SLIP. 

2 Magbayad sa teller ng PBCOM Branch.

Kuhanin ang validated Bills Payment Slip 

mula sa teller. Ito ang iyong PROOF OF 

PAYMENT.

!
MAHALAGANG PAALALA

1. Huwag iwawala ang iyong proof of payment.

2. Kung sakaling mag-follow up ang iyong Loan 

Account Officer, ibigay lamang sa kanya ang

detalye ng payment: saan nagbayad, amount, 

petsa, at transaction reference number.

3



PAANO MAGBAYAD NG PBCOM MICRO-LOAN

POP (PBCOM ONLINE PLATFORM)

1
Mag-login sa iyong POP at i-click ang

PAY icon.

!
MAHALAGANG PAALALA

1. Huwag iwawala ang iyong proof of payment.

2. Kung sakaling mag-follow up ang iyong Loan 

Account Officer, ibigay lamang sa kanya ang

detalye ng payment: saan nagbayad, amount, 

petsa, at transaction reference number.

Piliin ang tab ng UNREGISTERED at i-click 

ang UNREGISTERED BILLER para lumabas

ang listahan ng billers. Piliin ang PBCOM 

LOAN.

3
Ilagay ang mga detalye ng babayaran. 

Siguruhing tama ang mga ito, matapos

ay pindutin ang PAY BILLS. 

4

Makakatangap ka ng OTP sa iyong

registered mobile number. I-type ang

iyong natangap na OTP at pinduting ang

CONFIRM.

5
Makakatangap ka ng email confirmation 

sa iyong registered email address. Ito ang

iyong PROOF OF PAYMENT.
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PAANO MAGBAYAD NG PBCOM MICRO-LOAN

PBCOMOBILE

1
Mag-login sa iyong PBCOMobile at 

i-click ang PAY icon.

!
MAHALAGANG PAALALA

1. Huwag iwawala ang iyong proof of payment.

2. Kung sakaling mag-follow up ang iyong Loan 

Account Officer, ibigay lamang sa kanya ang

detalye ng payment: saan nagbayad, amount, 

petsa, at transaction reference number.

Piliin ang tab ng UNREGISTERED at i-click 

ang UNREGISTERED BILLER para lumabas

ang listahan ng billers. Piliin ang

PBCOM LOAN.

3
Ilagay ang mga detalye ng babayaran. 

Siguruhing tama ang mga ito, matapos ay 

pindutin ang PAY BILLS. 

4

Makakatangap ka ng OTP sa iyong

registered mobile number. I-type ang iyong

natangap na OTP at pinduting ang

CONFIRM.

5
Makakatangap ka ng email confirmation sa

iyong registered email address. Ito ang

iyong PROOF OF PAYMENT.

2



PAANO MAGBAYAD NG PBCOM MICRO-LOAN

GCASH

1
Mag-login sa iyong GCASH at i-click ang

PAY BILLS icon.

!
MAHALAGANG PAALALA

1. Huwag iwawala ang iyong proof of payment.

2. Kung sakaling mag-follow up ang iyong Loan 

Account Officer, ibigay lamang sa kanya ang

detalye ng payment: saan nagbayad, amount, 

petsa, at transaction reference number.

2 Piliin ang LOANS.

3
Mula sa listahan, hanapin ang PBCOM LOAN at 

i-click ito.

4
Ilagay ang mga detalye ng babayaran. 

Siguruhing tama ang mga ito, matapos ay 

pindutin ang NEXT.

5

Matapos i-confirm ang payment, 

makakatangap ka ng SMS (text) sa iyong

GCASH number. Ito ang iyong PROOF OF 

PAYMENT.


