RANGE OF
COMPENSATION
4,750 - 5,249.99
5,250 - 5,749.99
5,750 - 6,249.99
6,250 - 6,749.99
6,750 - 7,249.99
7,250 - 7,749.99
7,750 - 8,249.99
8,250 - 8,749.99
8,750 - 9,249.99
9,250 - 9,749.99
9,750 - 10,249.99
10,250 - 10,749.99
10,750 - 11,249.99
11,250 - 11,749.99
11,750 - 12,249.99
12,250 - 12,749.99
12,750 - 13,249.99
13,250 - 13,749.99
13,750 - 14,249.99
14,250 - 14,749.99
14,750 - 15,249.99
15,250 - 15,749.99
15,750 - OVER

MONTHLY
SALARY
CREDIT (Php)

MONTHLY
CONTRIBUTION

5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
12,500
13,000
13,500
14,000
14,500
15,000
15,500
16,000

550
605
660
715
770
825
880
935
990
1,045
1,100
1,155
1,210
1,265
1,320
1,375
1,430
1,485
1,540
1,595
1,650
1,705
1,760

Ang halaga ng buwanang kontribusyon na babayaran ng miyembro ay
nakabase sa pinakahuling Schedule of Contributions.
Ang isang OFW member ay maaaring magbayad ng kanyang unang
buwanang kontribusyon na mas mataas o mas mababa sa
nakalagay sa kanyang E-1 o E-4 base sa kanyang aktuwal na kinita,
ngunit dapat ito ay hindi bababa sa minimum na MSC para sa mga
OFW na P5,000. Ang nasabing kontribusyon ang ituturing na bagong
deklarasyon ng kita at magiging basehan ng pagtukoy sa pagsunod
sa pinapayagang pagbabago sa MSC.
Ang OFW na miyembro na wala pang 55 taong gulang ay
pinapayagang magbago ng kaniyang MSC na walang limitasyon sa
bilang ng salary brackets sa loob ng isang taon. Subalit, hindi ito
maaaring mas mababa sa prevailing minimum MSC para sa OFW
na miyembro. Ang pagsusumite ng request o declaration of earnings
bilang patunay ay hindi na kailangan.
Ang OFW na miyembro na 55 taong gulang pataas ay papayagan
lamang magtaas ng kanyang MSC nang isang beses lamang sa
isang taon at isang salary bracket mula sa huling nakatalang MSC,
kahit na mag prisenta pa ng proof of earnings o hindi, maliban sa
mga sumusunod:
Kung magbabago ng kanyang membership type mula
“EE/SE/VM/NWS to OFW” sa unang pagkakataon, siya ay
maaaring magtaas ng kanyang MSC nang walang limitasyon ; at
Kung sakaling magkaroon ng pagtaas sa MSC sa ilalim ng
panibagong Schedule of Contributions, ang isang OFW na

nagbabayad sa maximum MSC ayon sa dating schedule ay
papayagang magtaas ng kanyang MSC hanggang sa maximum
MSC ng panibagong Schedule of Contributions.
Ang MSC ng paunang kontribusyon sa mga nasabing halimbawa ang
magiging basehan ng pagtutukoy sa pagsunod sa pinapayagang
pagbabago sa MSC.
Walang limit sa dalas at halaga ang ipapatupad sa pagbaba ng MSC,
ngunit dapat ito ay hindi bababa sa minimum na MSC para sa OFW.

Maaaring magbayad ng kontribusyon at bayad sa utang over-the-counter
(OTC) o mapa online man sa mga sumusunod na payment channels:
1. SSS Branches na may tellering facilities
2. Bank Partners*
•
•
•
•
•

Asia United Bank (OTC)
Bank of Commerce (OTC)
Security Bank (online)
Union Bank of the Philippines (OTC, online)
Metrobank – for those paying with Special Bank Receipts

3. Non-Bank Partners*
•
•
•
•

Bayad Center (OTC)
iRemit Inc. (OTC)
SkyFreight (OTC, online)
Ventaja (OTC)

*Ang mga collection partners na ito ay tumatanggap ng bayad sa
kontribusyon gamit ang Payment Reference Number (PRN).
Deadline sa pagbabayad ng kontribusyon
Applicable Month
January hanggang September ng taon
October hanggang December ng taon

Payment Deadline
December 31 ng parehong taon
January 31 ng susunod na taon

Kung ang deadline ay natapat sa araw ng Sabado, Linggo o national
holiday/non-working holiday, maaaring magbayad sa susunod na araw na
may pasok.

e-mail: ofw.relations@sss.gov.ph

tel. #: 364-7796, 364-7798

1. Punuan ng mga tamang detalye ang online form.

Magiging “Permanent” lamang ang membership status kapag nasumite na
ang mga kailangang dokumento. Sa sandaling maging permanente na ang
SS Number, maaari nang mag-apply para sa mga benepisyo at pautang
(kung may sapat na bilang ng buwanang kontribusyon) at UMID Card
Application (kung may isang buwanang kontribusyon).

2. Isang link ang ipapadala sa e-mail ng aplikante upang
mapagpatuloy ang proseso ng pagkuha ng SS Number.

Ang mga ID cards o dokumento na may English translation na inisyu
ng pamahalaan ng ibang bansa ay maaaring tanggapin ng SSS.

Maaari ring mag-apply ng SS Number online sa pamamagitan ng pag-click
sa “No SS Number Yet? Apply Online” na makikita sa homepage ng SSS
website (www.sss.gov.ph). Sundin ang mga sumusunod na proseso:
Ang isang OFW ay alinman sa mga sumusunod na kategorya ng
overseas Filipinos:
a. Na-recruit sa Pilipinas ng foreign-based employer upang
magtrabaho sa ibang bansa;
b. Mayroong pinagkukunan ng kita sa ibang bansa; o
c. Permanenteng residente ng ibang bansa
Ang isang OFW na wala pang SS Number ay kailangang magrehistro
gamit ang Personal Record (SS Form E-1). Sa kabilang banda, ang
isang OFW na may dati ng SS Number ay hindi na kailangan pang
magrehistro muli, at kailangan lamang na magbayad ng kontribusyon
bilang "OFW" sa alin mang SSS branch na may tellering facility o SSS
accredited collection partners (local o abroad). Tandaan na bago
magbayad ay kailangang magdala o magpakita ng Statement of
Account (SOA) na may Payment Reference Number (PRN) na
makukuha sa sariling account sa My.SSS o E-center ng SSS branch o
accredited collection partners.
Magiging epektibo ang pagiging miyembro ng isang OFW sa SSS sa
applicable na buwan at taon ng pagbayad niya ng unang kontribusyon
base sa nakatakdang deadline para sa mga OFW members, kung ito
ang kanyang initial coverage, at gayundin kung mayroon nang dating SS
Number at magsisimula pa lamang maghulog.
Ang isang OFW na magrerehistro sa SSS sa unang pagkakataon ay
kailangang magpuno ng Personal Record (SS Form E-1). Isumite ito
kasama ang mga dokumentong tinatanggap sa pagkuha ng SS
Number. Tandaan na kailangang ipakita ang orihinal o certiﬁed true
copy ng mga ID cards o dokumento at magsumite ng photocopy ng
mga ito. Maaari ring isabay ang pagrehistro sa SSS Flexi-fund, basta
siguruhin lamang na ang idineklarang buwanang kita ay base sa
maximum Monthly Salary Credit (currently at P16,000).
A. Mga pangunahing ID cards at/o dokumentong tinatanggap
sa pagkuha ng SS Number
1. Birth Certiﬁcate na mula sa Local Civil Registrar o mula sa
Philippine Statistics Authority (dating National Statistics Ofﬁce)
2. Kung walang Birth Certiﬁcate, alinman sa mga sumusunod:
•
•
•
•

Baptismal Certiﬁcate o ang katumbas nito
Driver’s License
Passport
Professional Regulation Commission (PRC) card

Note: Ang link ay mawawalan ng bisa sa loob ng limang (5)
araw at kapag ito ay nawalan ng bisa, kinakailangang ulitin
muli ang proseso ng pagrerehistro.
3. Kapag nabuksan na ang link, punuan ang mga
kinakailangang impormasyon mula sa “Basic Information”
hanggang sa “Beneﬁciaries Information”.
4. Suriing mabuti ang mga impormasyong inilagay sa
registration form bago mag-generate ng SS Number. Kapag
nakapag-generate na ng SS Number, anumang maling
impormasyon na nailagay ng aplikante sa kanyang
registration form ay maitatama lamang sa pamamagitan ng
pagpunta sa pinakamalapit na SSS branch.
5. Pagkatapos i-click ang “Generate SSS Number” button,
ipapakita ng SSS Number Issuance System ang SS Number
ng aplikante at ang option na iprint ang kanyang Personal
Record, SS Number slip at SSS Number Application
Conﬁrmation. Makatatanggap din ang aplikante ng
kompirmasyon sa e-mail na nagtataglay ng kanyang SS
Number at mga sumusuportang dokumentong kailangang
isumite sa pinakamalapit na SSS branch.
6. Pumunta sa pinakamalapit na SSS Branch at isumite ang
mga kinakailangang dokumento. Kung may asawa,
kailangang magdala ng kopya ng Marriage Contract. Kung
may anak/mga anak, kailangang magdala ng kopya ng Birth
Certiﬁcate ng mga ito.
Note: Kailangang pumunta agad sa pinakamalapit na SSS branch para
isumite ang mga kinakailangang dokumento. Ang hindi pagsusumite ng
mga dokumento ang magiging dahilan upang ang kanyang membership
status ay magiging “Temporary”. Ibig sabihin nito, ang kanyang SS Number
ay magagamit lamang sa pagbabayad ng kontribusyon at pagrereport
bilang empleyado ng kanyang employer.

1.

Bayaran ang kanyang kontribusyon gamit ang Statement of
Account (SOA) na may Payment Reference Number alinsunod
sa itinakdang schedule of contribution at payment deadline.

2.

Siguruhin ang tamang pagkaka-post ng kontribusyon upang
mapabilis ang pagproseso ng kanyang mga claims para sa
benepisyo at aplikasyon para sa loans sa pamamagitan ng
pagsasaad ng tamang SS Number, payment details at pagpili
ng tamang payor type sa Statement of Account (SOA).

3.

Bayaran ang kanyang utang (kung mayroon) sa takdang
panahon sa pamamagitan ng Member Loan Payment Return
upang maiwasan ang penalty.

4.

Magrehistro sa SSS Online Registration System sa My.SSS ng
SSS website upang madaling ma-verify at ma-monitor ang
pag-post ng kanyang kontribusyon at bayad sa utang.

5.

I-update ang kanyang personal records sa pamamagitan ng
pagpuno at pagsumite ng Member Data Change Request (SS
Form E-4). Isumite ito kasama ng mga dokumentong
sumusuporta rito upang maiwasan ang pagkaantala sa
pagbibigay ng mga benepisyo at pautang sa hinaharap.

6.

Mag-apply ng Uniﬁed Multi-Purpose Identiﬁcation (UMID) card,
kung may at least isang (1) buwanang kontribusyon na
na-post, at laging gamitin ang nasabing UMID card para sa
lahat ng transaksyon.

7.

Alamin ang mga pagbabago sa mga programa at patakaran
ng SSS.

