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PANG-GUIDE NG BAGUHAN SA PANGANGASIWA NG PERA 

Pagpili sa mga pampana-
nalaping produkto at service

Maaaring matulungan kayo ng iba-
ibang mga produkto or service 
na pampananalapi upang inyong 
makamtan ang isang tanging 
layunin o pangangailangan.
Kung gusto ninyo ng ligtas na lugar para itago ang 
inyong pera, maaari kayong magbukas ng checking 
account o savings account. May pagpipilian kayo 
na magbukas ng account sa isang bank o sa isang 

credit union. Nasa sa inyo na magpasya kung aling 
produkto o service ang pinakamahusay para sa inyo.

Matutulongan kayo ng gabay na upang 
maintindihan ninyo ang iba-ibang uri ng mga 
produkto na makakasapat sa isang itinakdang 
layunin o pangangailangan at kung saan 
makukuha ang mga ito. Kapag paghambingin 
ninyo ang iba-ibang mga produkto at mga 
service, maaaring malaman ninyo na may mga 
mapagpipilian kayo na hindi ninyo naisip noon.

Mga payo at mga babala

Kupkupin ang inyong sarili mula sa identity 
theft [pagnanakaw sa pagkakilanlan] 
Mangyayari ang identity theft kapag nanakawin 
ng isang tao ang inyong pagkakakilanlang 
pampananalapi upang magsagawa ng 
pandaraya. Ibig sabihin kapag ninakaw ang 
inyong pagkakakilanlan gagamitin ang inyong 
personal na information nang wala kayong 
pahintulot, kagaya ng inyong pangalan, Social 
Security number, o credit card number. Upang 
maiwasan ang identity theft, magtanong muna 
kayo bago magbahagi ng inyong information 
at palagi ninyong itago ang inyong information. 
Kapag mayroon kayong account o online na 
card, lagyan ninyo ito ng password, at gumamit 
ng software na pangkupkop upang mabantayan 

ito. Huwag magbigay ng information kagaya 
ng inyong bank account, prepaid card, Social 
Security, o credit card number sa sinumang 
tatawag sa inyo o hindi ninyo kilala nang maige 
at mapagkatiwalaan.

Maging maalam sa "affinity fraud 
[pandarayang pakikisama]"
Minsan, ang mga taong pinagkakatiwalaan 
ninyo dahil mayroon kayong magkasamang 
karanasan ang maaaring subukang 
samantalahin kayo. Halimbawa, maaaring 
nagmula sila sa inyong simbahan, o nagsasalita 
ng inyong wika. Tinatawag itong "affinity 
fraud." Huwag ibigay ang inyong personal o 
pampananalaping information sa sinumang 
tatawag sa inyo o hindi ninyo kilala nang maige 
at mapagkatiwalaan. 
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 Mga dahilan upang maghanap ng
I-check ang mga tumutukoy sa inyo, saka gamitin ang table  upang alamin ang higit pa.

 Gusto ko ang isang ligtas at matatag na lugar upang ilagay ang aking pera.

Mga produkto na makasasapat sa inyong 
pangangailan Saan makukuha ito

Savings account, checking account, 
o pagpapatunay ng deposit Bank o credit union

Payroll card (isang uri ng debit card) Bank o credit union na pinili ng inyong employer

Prepaid card (karamihang mga prepaid 
card na magkukupkop sa inyong pondo ang 
nangangailangang inyong i-register ang card)

Bank or credit union, retailer, check cashing store, or online

Payo: Huwag magdala sa labas ng marami-raming mga halaga ng cash o mag-iwan ng cash sa inyong tirahan. 
Hindi ligtas. Ang cash, mahirap o imposible nang mabawi kapag nawala, nanakaw, o nasira.

 Gusto kong ang aking paycheck [suweldo] ay direktang madeposito.

Mga produkto na makasasapat sa inyong 
pangangailan Saan makukuha ito

Savings account o checking account Bank o credit union

Payroll card (isang uri ng debit card) Mga bank o credit union na pinili ng inyong employer kung 
nag-aalok ng mga payroll card ang inyong employer

Prepaid card (isang uri ng debit card) Bank o credit union, retailer, check cashing store, o online 

Payo: Gawing sumulong ang inyong pera nang higit pa. Paghambingin ang mga mga babayaran na sisingilin sa 
inyo sa paggamit sa bawat produkto at planuhin kung paano ninyo gamitin ang produkto upang inyong makita 
kung alin ang pinakamahusay para sa inyo.

Babala: Hindi lahat ng prepaid card ay mayroong parehong mga pagkupkop laban sa pagkawala o pagnanakaw 
na katulad ng inyong nakukuha sa checking o savings account o sa payroll card.

Para sa higit pang information tungkol sa mga paraan para matanggap ang inyong pera, tingnan ang A 
Newcomer’s Guide to Managing Money: Ways to receive your money [pang-guide ng baguhan sa pangangasiwa 
ng pera: mga paraan para matanggap ang inyong pera] ng CFPB.
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Gusto kong gumawa ng savings.

Mga produkto na makasasapat sa inyong 
pangangailan Saan makukuha ito

Savings account, checking account, o pagpapatunay 
ng deposit Bank o credit union

Kusang pagbawas sa payroll na pinadala sa account sa 
bank o credit union Bank or credit union

Payo: Maaari kayong magbukas ng account para sa inyong sarili o joint account kasama ang inyong asawa o 
ibang tao.

Gusto ko ng madaling paraan para magbayad ng aking mga bill.

Mga produktong makasasapat sa inyong 
pangangailangan Saan makukuha ito

Checking account Bank o credit union

Money order Bank o credit union, post office, retailer

Service sa pagbayad ng bill Bank o credit union, merchant o service provider, 
serbisyo sa pagbayad ng bill nang online

Prepaid debit card Bank o credit union, check cashing store, online

Payo: Tiyakin ninyong siyasatin kung paano kayo maaaring magbayad para sa karamihan sa inyong mga 
bill. Ilang mga utility at iba pang mga kompanya ang tumatanggap lamang ng tanging mga pagpipilian sa 
pagbayad ng bill.

Para sa higit pang information tungkol sa mga paraan sa pagbayad ng mga bill, tingnan ang A Newcomer’s 
Guide to Managing Money: Ways to pay your bills [pang-guide ng baguhan sa pangangasiwa ng pera: mga 
paraan para bayaran ang inyong mga bill] ng CFPB.

Gusto kong makabili na hindi ako magdadala ng cash.

Mga produktong makasasapat sa inyong 
pangangailangan Saan makukuha ito

Debit card (nakakabit sa isang checking account) Bank o credit union

Credit card o store card Kompanya ng credit card, tindahan, bank, o credit union

Prepaid card (isang uri ng debit card) Bank o credit union, merchant o service provider, 
serbisyo sa pagbayad ng bill nang online

Payroll card (isang uri ng debit card) Bank or credit union selected by your employer if your 
employer offers payroll cards

Mga payo:  Kung magbabayad kayo gamit ang isang credit card, tiyaking mabayaran lahat sa tamang oras. 
Iwasan ang magbayad ng interest sa pamamagitan ng pagbayad sa full balance bago ang petsa ng huling 
pagbayad.
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Gusto kong magpadala ng pera sa isang tao sa ibang bansa.

Mga produkto na makasasapat sa inyong 
pangangailan Saan makukuha ito

Money transfer o remittance
Mga bank o credit union, money transfer store, retailer, 
ilang mga check cashing store, U.S. Postal Service (sa 
ilang mga bansa), mga online na kompanya

Wire transfer o iba pang money transfer Bank o credit union

Mga payo: Tumutukoy ang mga pagkupkop kapag 
nagpadala kayo ng pera sa ibang bansa. Bago 
kayo magbayad, dapat na bigyan kayo ng service 
provider ng information tungkol sa:
§ Exchange rate [palitan ng singil]
§ Mga bayad at mga buwis na babayaran ninyo
§ Ang halaga na matatanggap

Makakatanggap din kayo ng information tungkol sa:
§ Kailan mayroon ang pera sa patutunguhan nito
§ Ang inyong karapatan upang iurong ang paglipat

ng pera
§ Paano makakuha ng tulong kapag may mga mali
§ Paano magharap ng reklamo

Tungkol sa amin
Isang ahensya sa 21st century ang Kawanihan 
ng Pangangalaga ng Pananalapi ng Konsyumer 
(Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) 
na tumutulong sa paggawa sa mga consumer 
finance market upang maging higit pang mabisa 
ang mga patakaran, sa pamamagitan ng di-
pabago-bago at makatarungang pagpatupad 
ng mga patakarang iyon, at sa pamamagitan ng 
pagbigay-kapangyarihan sa mga consumer upang 
higit pa nilang mapangasiwaan ang kanilang mga 
economic na kapamuhayan.

Alamin ang higit pa consumerfinance.gov

Makipag-ugnayan
 Magsumite ng reklamo sa 
consumerfinance.gov/complaint

Ibahagi ang iyong kuwento sa  
consumerfinance.gov/your-story

 Magtanong sa CFPB 
consumerfinance.gov/askcfpb

Ibahagi ang iyong mga pananaw sa 
facebook.com/cfpb 
twitter.com/cfpb
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