
 
 

 

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 Enhanced Community Quarantine at Iba Pang Patakaran 
sa Gitna ng COVID-19 Pandemic  

 
 

1. Ano ang umiiral na patakaran sa pagbabayad ng mga utang at/o interes na 
nakatakdang bayaran habang ipinapatupad ang Enhanced Community 
Quarantine (ECQ) Period sa ilang bahagi ng bansa? 
 
Alinsunod sa Section 4(aa) ng Republic Act No. 11469, o ang Bayanihan to Heal 
As One Act, may kapangyarihan ang Presidente na magbigay ng mandatory grace 
period na hindi bababa sa tatlumpong (30) araw para sa lahat ng utang na may 
prinsipal at/o interes na nakatakdang mabayaran o may takdang petsa na papatak 
sa loob ng ECQ Period. 
 
Kasunod nito, inilabas ng Department of Finance (DOF) ang Implementing Rules 
and Regulations (IRR) ng Section 4(aa) ng Bayanihan to Heal As One Act para sa 
implementasyon ng mandatory grace period.  

 
2. Ano ang ibig sabihin ng mandatory grace period? 

 
Ang mandatory grace period ay palugit para sa pagbabayad ng prinsipal at/o 
interes ng utang. Layon nitong bigyan ng panahon ang nangutang para makalikom 
ng pambayad at mapagtuunan muna ang kanilang mga pangangailangan sa gitna 
ng pandemya.  
 
Sa ilalim ng IRR ng Section 4(aa) ng Bayanihan to Heal as One Act, lahat ng utang 
na may prinsipal at/o interes na may takdang petsa na papatak sa loob ng ECQ 
Period ay bibigyan ng palugit o grace period na tatlumpung (30) araw nang hindi 
pinapatawan ng interes sa interes, multa, at iba pang bayarin.  

 
3. Anu-anong kompanya o institusyon ang kinakailangang magpatupad ng 

mandatory grace period?  
 
Sa ilalim ng Securities and Exchange Commission (SEC), nasasaklaw ng 
Bayanihan to Heal As One Act at ang IRR nito ang lahat ng financing companies 
(FCs), lending companies (LCs) at microfinance NGOs. 
 



 
 

 

Kailangan ding ipatupad ito ng online lending applications/ platforms na 
pagmamay-ari o nasa ilalim ng pangangasiwa ng rehistradong FCs at LCs.  

 
4. Kinakailangan bang mag-apply, mag-request o kumuha ng approval ang 

nangutang sa FC, LC o microfinance NGO para mabigyan ng grace period?  
 
Hindi. Ang mandatory 30-day grace period ay awtomatikong ibibigay sa lahat ng 
utang na may prinsipal at/o interes na nakatakdang mabayaran sa loob ng ECQ 
Period.  

 
5. Maari bang alukin o hingan ng LCs, FCs o microfinance NGOs ng waiver ang 

kanilang kliyente para hindi na nila kailanganin pang magbigay ng palugit? 

 
Hindi. Malinaw sa Section 3.03 ng IRR ang prohibisyon para sa paghingi ng waiver 
o exemption para sa pagpapatupad ng mandatory 30-day grace period at iba pang 
probisyon ng IRR. Nakasaad din dito na ang anumang waiver na nauna nang 
ibinigay ng isang nangutang ay hindi kikilalanin. Gayunpaman, maaaring 
magboluntaryo ang nangutang na bayaran pa rin ang kanyang obligasyon sa 
nakatakdang panahon.  
 

6. Anu-anong klase ng utang ang mabibigyan ng mandatory grace period?  
 
Mabibigyan ng palugit ang lahat ng pautang ng FCs, LCs at Microfinance NGOs 
sa mga indibidwal, pamilya, micro-, small- and medium-sized enterprises 
(MSMEs), korporasyon at iba pang partido kung ang prinsipal at/o interes nito ay 
may takdang petsa na pumapatak sa loob ng ECQ Period.   
 

7. Kailan dapat ang orihinal na takdang petsa ng prinsipal at/o interes ng utang 
para mabigyan ng grace period?  
 
Sa ilalim ng Section 2.01(c) ng IRR, mabibigyan ng 30-day grace period ang lahat 
ng utang na may prinsipal at/o interes na nakatakdang mabayaran sa anumang 
araw mula 17 March 2020 hanggang 12 April 2020. 
 
Gayunman, nakasaad din sa Section 3.01 ng IRR na awtomatikong palalawigin 
ang saklaw ng mandatory grace period kung sakaling magkaroon ng extension 
ang ECQ Period.  

 
Kasunod ng pagpapalawig sa ECQ Period hanggang 30 April 2020, mabibigyan 
na din ng grace period ang sinumang may utang na may prinsipal at/o interes na 
may takdang petsa mula 13 April 2020 hanggang 30 April 2020.  

 

8. Kailan magsisimulang bilangin ang 30-day grace period?  



 
 

 

 
Mag-uumpisa ang pagbibilang ng 30-day grace period mula sa takdang petsa ng 
prinsipal at/o interes ng utang. Halimbawa, kung ang orihinal na takdang petsa ng 
prinsipal at/o interes ng utang ay 12 April 2020, matatapos ang grace period at 
kinakailangan na itong mabayaran sa 12 May 2020.  
 

9. Kailan magsisimulang bilangin ang mandatory 30-day grace period para sa 
mga nasasakupan ng Visayas at Mindanao? 

 
Magsisimula ang pagbilang ng mandatory 30-day grace period mula sa takdang 
petsa ng prinsipal at/o interes ng utang na papatak sa loob ng ECQ Period. Ang 
ECQ Period na itinakda ng Proclamation No. 929 s. 2020 ay magsisilbing 
sanggunian/gabay upang matukoy ang mga utang na kwalipikado para sa 
pagpataw ng mandatory 30-day grace period base sa takdang petsa ng kanilang 
utang. 

 
10. Kung ang operasyon ng nagpautang ay sa Visayas at Mindanao, ituturing 

bang mandatory ang pagbibigay ng grace period? 
 
Oo, ang pagbigay ng grace period ay mandatory. Saklaw ng Section 4(aa) ng 
“Bayanihan to Heal As One Act” at ng IRR nito ang lahat ng pautang ng mga FCs, 
LCs, microfinance NGOs, at ng mga online lending applications/ platforms na 
pagmamay-ari o nasa ilalim ng pangangasiwa ng rehistradong FCs at LCs 
saanmang lugar ang kanilang operasyon. 
 

11. Mabibigyan din ba ng grace period ang loan amortizations na may orihinal 
na takdang petsa na pumapatak sa loob ng ECQ Period?  
 
Oo. Bibigyan ng 30-day grace period ang loan amortizations hangga’t nasasakop 
ang takdang petsa nito ng ECQ Period.  
 

12. Dapat din bang bigyan ng grace period ang mga utang na nakasailalim sa 

mga automatic debit arrangement, kung saan awtomatikong kinakaltas ang 

bayad sa bank account ng nangutang? 

 

Oo. Sakop ng IRR ang mga utang na binabayaran sa ilalim ng mga automatic debit 

arrangement. Sa mga ganitong kaso, kinakailangang ipaalam sa nangutang na 

may 30-day grace period.  

 

Kung nanaisin ng nangutang, ititigil muna ng nagpautang ang automatic debit 

arrangement, at sa halip ay ipapatupad ang 30-day grace period. Maari ring 

humingi ng refund ang nangutang nang walang anumang bayarin, kung sakaling 



 
 

 

nabawas na sa kanilang account ang pambayad sa prinsipal at/o interes na saklaw 

ng ECQ Period.  

 

13. Mabibigyan din ba ng 30-day grace period ang mga bayaring sinisingil kapag 

gumagamit ng credit cards, gaya ng standard monthly fees, insurance 

charges, cash advance fees at FX conversion fees?  

 

Oo. Ang lahat ng bayaring may kinalaman sa paggamit ng credit cards ay sakop 

ng IRR ng Section 4(aa) ng Bayanihan to Heal As One Act.  

 
14. Kasama ba sa mabibigyan ng grace period ang mga utang at/o interes na 

lumipas na ang orihinal na takdang petsa? 

 
Oo. Sakop ng IRR ang lahat ng pagkakautang na may prinsipal at/o interes na 
kinakailangang mabayaran sa loob ng ECQ Period, kahit pa lumipas na ang 
orihinal na takdang petsa nito.  
 
Gayunman, walang magiging pagababago sa mga interes, multa, at iba pang 
bayaring naipon bago ang ECQ Period. Maari pa rin itong kolektahin ng LC, FC o 
microfinance NGO kapag natapos na ang ECQ Period (tignan ang Senaryo 2 para 
sa komputasyon ng babayaran).  

 
15. Paano ang magiging trato sa magkakaibang pagkakautang ng iisang 

indibidwal o kompanya?  
 

Alinsunod sa Section 4.02 ng IRR, bibigyan ng mandatory 30-day grace period 
ang bawat pagkakautang na may prinsipal at/o interes na nakatakdang mabayaran 
sa loob ng ECQ Period.   

 
16. Paano kung matatapos ang mandatory 30-day grace period habang umiiral 

pa rin ang ECQ?  
 
Bibigyan ang nagkautang ng panibagong 30-day grace period. Sa kabuuan, 
magiging animnapung (60) araw ang magiging palugit ng utang. Halimbawa, ang 
utang na may orihinal na takdang petsa na 20 March 2020 ay nabigyan na ng 
paunang 30-day grace period hanggang 19 April 2020. Dahil sa pagpapalawig ng 
ECQ Period, ang utang na ito ay babayaran lamang sa 19 May 2020 (tignan ang 
Senaryo 5 para sa komputasyon ng babayaran). 

 
17. Kapag matapos na ang grace period, kinakailangan bang bayaran ang 

prinsipal at/o interes para sa dalawang buwan? 
 



 
 

 

Hindi. Mauusog ang takdang petsa ng mga susunod na bayarin. Maaring bayaran 
lamang muna ang prinsipal at/o interes na nasakop ng mandatory grace period.  
 
Sa kaso ng loan amortizations, mauusog din ang schedule ng pagbabayad (tignan 
ang Senaryo 3 at 4 para sa komputasyon ng babayaran).  

 
18. Maaari pa rin bang magpataw ang mga nagpapautang ng interes sa interes 

at ibang bayarin gaya na lamang ng late payment fees?  
 

Sa ilalim ng Section 3.02 ng IRR, ipinagbabawal ang pagpapataw ng karagdagang 
interes sa naipong interes na nakatakdang bayaran sa loob ng ECQ Period gayon 
din ng iba pang bayarin. 

 
19. Kailan dapat bayaran ang naipong interes?  

 
Ang naipong interes ay maaring bayaran nang buo matapos ang 30-day grace 
period. Maaari rin itong hulugan hanggang sa matapos ang termino ng utang o 
hati-hatiin sa loob ng natitirang panahon ng pagbabayad para sa kabuuan ng 
utang.  
 

20. Sino ang magpapasya kung babayaran ang naipong interes nang buo o nang 
hulugan?  
 
Nakasalalay sa nangutang ang desisyon kung kailan nito babayaran ang naipong 
interes.   
 

21. Matatanggap din ba ng FCs na may credit card license ang regulatory relief 

na ipinagkaloob sa ilalim ng BSP Memorandum No. M-2020-008?  

 

Ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang nangangasiwa sa pagbibigay ng 

Certificate of Authority to Operate as a Credit Card User para sa non-bank financial 

institutions. Pinapayuhan ang sinumang may katanungan tungkol dito na dumulog 

sa BSP. 

  

22. Exempted ba ang FCs, LCs at microfinance NGOs sa ECQ? Maaari ba silang 

mabigayan ng IATF Accreditation o sertipikasyon para manatiling bukas? 

 

Ang mga patakaran para sa pagbibigay ng IATF Accreditation ID o ang katumbas 

nitong sertipikasyon ay para lamang sa capital market institutions, participants, at 

ilan sa kanilang mga empleyado. 

 



 
 

 

Ang sertipikasyong ibinibigay ng SEC ay ayon sa Resolution No. 13, Series of 

2020 na inilabas ng IATF-EID noong 17 March 2020. Sa ilalim ng nasabing 

resolusyon, pinapayagang muling magbukas ang Philippine Stock Exchange, ang 

Philippine Dealing System at iba pang bumubo ng Philippine capital market.  

 

Halimbawa ng Komputasyon ng Prinsipal at Naipong Interes  
sa Ilalim ng Iba’t Ibang Senaryo1 

   
 
 
 Senaryo 1: Ang prinsipal at interes ay nakatakdang bayaran 

habang 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 
rate na tatlong porsyento (3%) bawat buwan. Ang nasabing utang ay 
nakatakdang bayaran sa loob ng tatlumpung (30) araw, o hanggang 15 
April 2020, habang ECQ Period. 
 
Ayon sa IRR, si X ay bibigyan ng 30-day grace period, o hanggang 15 
May 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 15 May 2020: 

 
 

 
   

Prinsipal Php 5,000.00 

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

 
 
Php 150.00 
Php 150.00 
 

Kabuuang halaga na 
dapat bayaran 

Php 5,300.00 
 

                                                           
1 Sa pagbibigay ng senaryo, ang SEC ay  kumuha ng sanggunian sa Memorandum No. M-2020-018 na 

inilabas ng BSP. 



 
 

 

 

pagpapalagay 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 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 rate na tatlong 
porsyento (3%) bawat buwan, at late charge na isang porsyento (1%) 
bawat buwan, kung sakaling ito ay mag-default. Ang nasabing utang 
ay kailangang bayaran sa loob ng tatlumpung (30) araw, o sa 11 March 
2020. Subalit, si X ay nag-default at nagtamo ng mga interes, multa, at 
iba pang bayarin bago pa man ang ECQ Period (17 March 2020).  

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

      
Kapag si X ay magbabayad sa 11 May 2020 (pagkatapos ng ECQ 
Period extension): 

 

Prinsipal Php 5,000.00 
 

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

Php     450.00 
 
Php     150.00 
Php     150.00 
Php     150.00 
 

Multa 1% bawat buwan Php       50.00 
 

Kabuuang halaga na 
dapat bayaran 
 

Php 5,500.00 
 

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

 
  



 
 

 

 
Senaryo 3: Ang naipong interes sa loob ng ECQ Period ay 
babayaran ng 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      rate 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, dapat bigyan ng thirty (30)-day grace period si X sa 
kanyang utang. Samakatuwid, ang utang ay nakatakdang mabayaran 
sa 09 June 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 Php 10,000.00 Php 600.00  
Php 11,200.00    Php 600.00 

*interest 
incurred during 
ECQ: 
09 April to 09 
May 2020 

4 09 June Php 0.00 Php 300.00 Php 10,300.00 

 
 

  



 
 

 

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

 
Gamit ang mga itinakdang pangyayari sa Senaryo 3, ngunit ngayon ay 
pinili ng nangutang (si 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 Php 10,000.00 Php 600.00  
Php 10,900.00    Php 300.00 

*interest 
incurred during 
ECQ: 
09 April to 09 
May 2020  
(Php 600/2) 

4 09 June Php 0.00 Php 300.00  
Php 10,600.00 

 
 

   Php 300.00 

 
 

  



 
 

 

 
Senaryo 5: Ang bagong takdang petsa ay papatak sa loob ng ECQ 
Period extension 

 
Si X ay nangutang sa isang online lending application noong 27 
February 2020, sa halagang Limang Libong Piso (Php 5,000.00), na 
may interes rate na tatlong porsyento (3%) bawat buwan. Ang nasabing 
utang ay nakatakdang bayaran sa loob ng tatlumpung (30) araw, o 
hanggang 28 March 2020, habang ECQ Period. 
 
Ayon sa IRR, si X ay bibigyan ng 30-day grace period, o hanggang 27 
April 2020, upang magbayad ng utang, ng hindi sisingilin ng interes sa 
interes, multa, at iba pang bayarin. Ngunit, ang nasabing bagong 
takdang petsa ay sakop pa rin ng ECQ Period extension. Sa gayon, isa 
pang 30-day grace period ang ibibigay mula 27 April 2020. 
Samakatuwid, ang pinakabagong takdang petsa ng pagbabayad ay 
naurong sa 27 May 2020. 

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

 

Prinsipal Php 5,000.00 

Interes 3% bawat 
buwan 
27 February to 28 March 
2020 
29 March to 27 April 2020 
28 April to 27 May 2020 

 
 
Php 150.00 
Php 150.00 
Php 150.00 
 

Kabuuang halaga na 
dapat bayaran 
 

Php 5,450.00 
 

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

 
 


