
Farmers

Kooperatiba

KAILANGAN MAGSUMITE NG MGA SUMUSUNOD:

• Loan Application Form
• Isang valid government-issued ID or  

Barangay Certification
• Sworn affidavit and/or Certification na 

walang pagkakautang sa any lending 
institution o sa DA-ACPC para sa 
parehong proyekto, at

• Business permit, kung ang makinarya 
at kagamitang popondohan ng  
ERCA-RCEF ay gagamitin sa negosyo

• Loan Application
• Certificate of Accreditation mula sa DA
• Kopya ng Certificate of Registration 

mula sa CDA
• Bio-data ng mga opisyal at Board of 

Directors, na may kasamang kopya ng 
kanilang ID

• Board Resolution na nagpapahintulot 
sa co-op na umutang at mga itinala-
ga na authorized signatories

• Audited Financial Statement (FS) ng 
nakalipas na taon, o latest interim FS 
para sa mga negosyong nagsisimula 
pa lamang 

• Business Plan/Consolidated Farm Plan 
at Budget, kung naaangkop

• Kuwenta ng mga materyales para sa 
pagpapatayo ng post-harvest facilities, 
kung naaangkop

• Supplier's quotation para sa  
makinaryang pangsaka, kung  
naaayon

• Current year Business Permit, kung 
naaangkop

Standard Fees

Penalty

• Walang kailangang bayaran maliban sa 
Documentary Stamp Tax (DST) 

• 3% penalty sa hindi pagbayad ay  
magsisimula sa ika-61 na araw pag-
katapos ng due date hanggang sa 
araw na makapagbabayad na

BILANG DAGDAG SA IBA PANG KUNDISYON:

IBA PANG KUNDISYON:

•  Ang pondo ay maaaring i-release ng isang bagsakan o  
    unti-unti
•  Kailangan ay may ATM/Current/Savings Account sa 
    LANDBANK
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BILANG DAGDAG SA IBA PANG KUNDISYON:

IBA PANG KUNDISYON:

For more information, contact:

Programs Management Department I
27th Floor, LANDBANK Plaza

1598 M.H. del Pilar cor. Dr. J. Quintos Sts., Malate, Manila
Tel. No. (+632) 8405-7450

Visit the nearest LANDBANK Lending Center:

Subscribe to our official online and social media channels:

landbankofficial @LBP_Official

Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas
T: (+632) 8708-7087  E-mail: consumeraffairs@bsp.gov.ph

Webchat: http://www.bsp.gov.ph/  SMS: 021582277 (Globe)
Facebook: @BangkoSentralngPilipinas

www.landbank.com



Alinsunod sa Republic Act 11203 o ang Rice Tariffication 
Law, isang programang pautang ang binuo upang 
makatulong sa pagpapasagana ng produksyon ng mga 
magsasaka ng palay at kanilang mga kooperatiba. Ang 
LANDBANK ay naatasan na mamahala sa bahagi ng 
Annual Rice Fund ng pamahalaan na nagkakahalaga 
ng P500 milyon sa loob ng anim na taon. Makakahiram 
sa mababang interes na 2% kada taon ang mga 
kwalipikadong magsasaka na direktang hihiram sa 
LANDBANK. 

ERCA-RCEF
Expanded Rice Credit Assistance under the 
Rice Competitiveness Enhancement Fund



Sino ang
maaaring  
humiram?

Indibidwal na 
magsasaka

Kooperatiba

Miyembro ng 
kooperatiba na 
gustong  
humiram sa 
pamamagitan  
ng relending /
rediscounting

• Indibidwal na magsasaka
• Mga kooperatiba ng mga magsasaka 

ng palay na rehistrado sa Department 
of Agriculture

• Rehistrado sa Registry System for  
Basic Sectors in Agriculture (RSBSA) ng  
Department of Agriculture (DA)

• Walang utang sa ibang lending  
institutions o sa DA-Agricultural Credit 
Policy Council conduits para sa  
parehong proyekto

• Walang adverse findings; at
• Sumailalim sa technical training na may 

relasyon sa proyektong pang-palay 

• Rehistrado sa Cooperative  
Development Authority CDA

• May accreditation mula sa DA
• Walang adverse findings sa  

kooperatiba at mga opisyal nito
• May malinaw na istruktura ng  

pamamalakad 
• Maipakita na kumikita ang  

operasyon at may magandang 
       katayuang pinansyal
• Hindi hihigit sa 25% ang  

Past Due Loan Ratio
• May Certificate of Compliance mula 

sa CDA, kung naaayon; at,
• Sumailalim sa technical training sa 

mga proyektong pang-palay

• Rehistrado sa RSBSA
• Current o outstanding ang kanilang 

sub-PN, at
• Sumailalim sa mga technical trainings 

ukol sa mga proyektong pang-palay

KUWALIPIKASYON SA PAGHIRAM



Borrower

Indibidwal 
na  

magsasaka

Kooperatiba

 

SCHEME, FACILITES AT INTEREST RATE

Proyekto

• Pondo para sa 
pagbili ng   farm 
inputs 

• Pondo para sa 
pagbili ng  
makinaryang  
gagamitin sa  
pagsasaka

• pondo para sa 
pagbili ng   farm 
inputs 

• Pondo bilang 
kapital 

• Pondo para sa 
pagbili ng  
makinaryang  
gagamitin sa  
pagsasaka

• miyembrong 
magsasaka na 
kasama sa  
listahan ng  
RSBSA

Maaring Utangin

Hanggang 90% ng 
kabuuang halaga 

ng proyekto

Hanggang 90% ng 
kabuuang halaga 

ng proyekto

Hanggang sa 
90% ng halaga 
ng proyekto, o 
hanggang 90% 
ng face value ng 

kanilang sub-PN o 
natitirang balanse, 
kung alinman ang 

mas mababa

Scheme

Direct 
Lending

On-Lending

Facilities

Short Term Loan/ Line, 
Term Loan

Relending/
Rediscounting

Rates

2% p.a.

0% p.a., ang  
interes, ngunit ang 

pass-on rate sa 
miyembro ay hindi 

dapat lumampas sa 
6% kada taon

PALUGIT
Maaring magbigay ng palugit sa pagbabayad, depende sa 
cash flow ng proyekto.



LOAN MATURITY

Kadahilanan ng 
Pagkakautang

Produksyon

pagbili ng fixed 
assets

Relending/
Rediscounting

Working Capital

Particulars

ang pautang ay hanggang 2 taon na 
makukuha sa pamamagitan ng  

180 araw na PN
ang maturity ay depende sa  

cash flow ng proyekto na hindi hihigit 
sa economic useful life ng nasabing 

 fixed assets

ang maturity ay naka-base sa  
katapusan ng sub-borrowers’ PN

1 taon o 3 taon para sa permanenteng 
working capital

Loan 
Security/ 
Conditions

Para sa produksyon
• PCIC insurance proceeds sa tanim

Kung kukuha ng credit facility
Alinman o kumbinasyong ng sumusunod:
• Pag-endorso ng insurance cover ng 

proyekto sa pangalan ng bangko
• Real Estate Mortgage (REM)

Para sa pagbili ng equipment o makinarya
• Chattel mortgage 
• Pag-endorso ng insurance cover ng chattel 

sa pangalan ng  bangko

Para sa relending/rediscounting
Alinman o kumbinasyong ng sumusunod:
• Assignment ng sub-borrowers PNs  

kasama ang underlying collaterals, kung 
mayroon;

• Assignment ng proceeds mula insurance/
guarantee claims, i.e. PCIC, AGFP and CSF


