Anu-ano ang mga form at dokumentong kailangan sa pagpa-ﬁle
para sa benepisyo ng pagkabalda?
Basic Documents
1. Disability Claim Application (DisCA) Form
2. Photo and Signature Form ng miyembro/claimant (para sa initial
claims lamang)
3. SSS Medical Certiﬁcate Form, na pinunuan ng kanyang attending
physician sa loob ng anim (6) na buwan mula sa petsa ng pagpa-ﬁle
ng claim
4. Supporting medical records (certiﬁed true copy)
5. SS card o ibang valid ID cards/dokumento ng miyembro gaya
ng sumusunod:

KARAMDAMAN KAILAN DAPAT MAG-FILE

DOKUMENTONG KAILANGAN

PTB, Minimal

Dalawang (2) taon mula
nang magkasakit

Pinakahuli at mga lumang Chest
X-rays na may ofﬁcial result na
naisagawa dalawang (2) taon bago
magkasakit

PTB, Moderate

Anim (6) na buwan mula
nang magkasakit

PTB, Far Advanced

Pinakahuling Chest X-ray na may
ofﬁcial result

Pulmonary Diseases
(COPD)

• Pulmonary Function Test result na
naisagawa sa loob ng huling anim (6)
na buwan, at/o
• Pinakahuling Chest X-ray plate
kasama ang resulta (kung mayroon)

A. Pangunahing ID cards/dokumento
• SS card
• UMID card
• Passport

• PRC card
• Seaman’s Book (Seafarer’s Identiﬁcation
& Record Book)
B. Alinmang Government-Issued ID cards/dokumento
Iba pang kailangang dokumento:
KARAMDAMAN KAILAN DAPAT MAG-FILE
Bali o Fracture

Apat (4) na buwan mula
nang mapinsala/ matapos
ng operasyon

Certiﬁed true copy ng alinman sa mga
sumusunod:
• Record of consultation, o
• Hospital Abstract/Discharge
Summary, o
• Record of Operation (kung
inoperahan), o
• X-ray plate ng apektadong
bahagi ng katawan
Certiﬁed true copy ng:
• Hospital Abstract/Discharge
Summary at/o
• Record of Operation (kung
inoperahan) kung saan
nakasaad kung ilang porsyento
at ang bahagi ng katawan na pinutol

Pagkaputol ng
bahagi ng katawan
(Amputation)

Certiﬁed true copy ng alinman sa mga
sumusunod:
• Record of Consultation, o
• Hospital Abstract/Discharge
Summary, o
• Record of Operation (kung
inoperahan), at
• Pinakahuling ECG tracing with result, o
• 2D Echo result (kung mayroon)

Coronary Artery
Disease/Atake sa
Puso (Heart Attack)

Cerebrovascular
Accident (Stroke)

DOKUMENTONG KAILANGAN

Apat (4) na buwan mula
nang huling inatake

Certiﬁed true copy ng alinman sa mga
sumusunod:
• Hospital Abstract, o
• CT Scan/MRI Result na nagpapakita
ng pagsisimula ng karamdaman, at
• SSS Medical Certiﬁcate Form kung
saan nakasaad ang kasalukuyang
neurologic condition/status na
pirmado ng attending physician sa
loob ng anim (6) na buwan bago ang
petsa ng pagpa-ﬁle ng claim

Pinakahuli at mga lumang Chest
X-rays na may ofﬁcial result na
naisagawa anim (6) na buwan bago
magkasakit

Sakit sa Pag-iisip o
Mental Illness

Dalawang (2) taon mula
nang magkasakit

• Kumpletong Psychiatric Evaluation
Report na isinagawa sa loob ng anim
(6) na buwan bago ang petsa ng
pagpa-ﬁle ng claim, kung saan
nakasaad ang petsa ng pag-uumpisa
ng karamdaman at ang kasalukuyang
mental status ng miyembro, at
• Certiﬁed true copy ng Hospital
Abstract/Discharge Summary (kung
na-conﬁne)

Diabetes Mellitus
Type II

Dalawang (2) taon mula
nang magkasakit

• Pinakahuling FBS/HbA1c result mula
sa pagsusuring isinagawa sa loob ng
anim (6) na buwan bago ang petsa ng
pagpa-ﬁle ng claim, at
• Serial FBS/HbA1c result mula sa
pagsusuring isinagawa sa loob ng
dalawang (2) taon bago ang petsa ng
pagpa-ﬁle ng claim
Certiﬁed true copy ng:
• Record of Operation na malinaw na
nagpapakita ng bahagi ng katawan
na tinanggal

Removal of Organ

Certiﬁed true copy ng:
• Histopathology/biopsy result, at/o
• CT Scan/MRI result na nagpapakita
na mayroong malignancy

Malignancy
(Cancer)

Certiﬁed true copy ng:
• Hospital Abstract (kung naoperahan),at/o
• Laboratory results, o
• Certiﬁcate of dialysis treatment
(kung mayroon)

Sakit sa Bato o
Kidney Diseases

Pagkawala ng
Pandinig (Hearing
Loss)
Operasyon sa
Katarata (Cataract
Operation)

Certiﬁed true copy ng Audiogram test
result na naisagawa sa loob ng huling
anim (6) na buwan
Apat (4) na buwan
matapos ang operasyon

Certiﬁed true copy ng:
• Record of Operation, at
• Pinakahuling visual acuity test mula
sa ophthalmologist

End-Stage Renal
Disease (ESRD)

• Certiﬁed true copy ng laboratory test
results mula sa pagsusuring isinagawa
sa loob ng anim (6) na buwan bago
ang petsa ng pagpa-ﬁle ng claim, at
• Certiﬁcate of dialysis treatment

Parkinson’s Disease

• SSS Medical Certiﬁcate form na
nagpapakita ng kasalukuyang kondisyon
o status ng miyembro, pirmado ng isang
duly certiﬁed neurologist sa loob ng
anim (6) na buwan bago ang petsa ng
pagpa-ﬁle ng claim

Paalala:
1. Ang isang miyembro na hindi kayang personal na makapag-ﬁle ng
disability claim application dahil sa mga sumusunod na kondisyon, ay
kailangang magsumite ng mga kinakailangang dokumento sa
pamamagitan ng kanyang authorized representative o sa pamamagitan
ng koreo sa pinakamalapit na sangay ng SSS:
• Ang miyembro ay naka-wheelchair, nahihirapan sa paghinga,
naka-swero, o may malubhang kondisyon; o
• Ang miyembro ay nakaratay sa isang ospital, correctional,
penitentiary, rehabilitation center; o
• Ang miyembro ay naninirahan sa ibang bansa.
2. Ang SSS Medical Specialist ang magpapasya kung kailangan pang
magsumite ang miyembro ng mga karagdagang dokumento.

Saan maaaring mag-ﬁle ng aplikasyon para sa benepisyo sa
pagkabalda ang isang miyembro?
Ang mga aplikasyon para sa benepisyo sa pagkabalda may maaaring
i-ﬁle sa alinmang sangay ng SSS. Sa mga pagkakataong walang Medical
Specialist para tumanggap at sumuri ng mga aplikasyon dahil sa mga di
inaasahang pangyayari, ang Senior Clerk/Junior Nurse ang siyang
tatanggap at susuri ng mga aplikasyon, na susuriing muli ng Medical
Specialist sa sandaling siya ay maging available.

Magkano ang halaga ng buwanang pensyon?
Ang kahulugan ng pagkabalda (disability) sa ilalim ng World Health
Organization (WHO) ay “anumang kawalan o kakulangan (sanhi ng
pinsala o impairment) ng kakayahang gampanan ang isang gawain sa
paraang angkop sa isang indibidwal”. Ang depinisyon na ito ay patuloy
na sinusunod ng SSS subalit binago ang paraan ng pagbibigay ng
benepisyo sa pagkabalda sa mga miyembro. Layunin nitong mas
mapabuti ang pagbibigay ng serbisyo habang isinasaalang-alang na
ang tamang benepisyo ay ibinabayad sa tamang miyembro.

Sino ang kwalipikado para sa benepisyo sa pagkabalda?
Ang isang miyembrong nabalda (bahagya man o ganap), na may isang
(1) buwang hulog na kontribusyon bago ang semestre ng pagkabalda,
ay kwalipikado para sa benepisyo.

Anu-ano ang mga itinuturing na bahagya at permanenteng
pagkabalda (permanent partial disability)?
Ang bahagya at permanenteng pagkawala ng kakayahang gamitin o
lubusang pagkawala ng alinman sa mga sumusunod na bahagi ng
katawan:
• Isang hinlalaki ng kamay o paa
• Isang hintuturo
• Isang hinlalato
• Isang palasingsingan
• Isang hinliliit
• Isang kamay
• Isang braso
• Isang paa
• Isang binti
• Isa o dalawang tainga
• Pagkawala ng pandinig ng isa o dalawang tainga
• Pagkawala ng paningin o pagkatanggal ng isang mata

Anu-ano ang mga itinuturing na ganap at permanenteng
pagkabalda (permanent total disability)?
Ang mga sumusunod ay itinuturing na ganap at
permanenteng pagkabalda:
• Ganap na pagkabulag ng dalawang mata;
• Pagkaputol ng dalawang kamay o dalawang paa;
• Permanente at ganap na pagkaparalisa ng dalawang kamay
o dalawang paa;
• Pagkapinsala ng utak na naging sanhi ng pagkasira ng isip; at
• Iba pang mga kaso na itinuturing ng SSS na lubusang pagkabalda.

Anu-ano ang mga uri ng benepisyo sa pagkabalda?
1. Buwanang Pensyon (Monthly Pension) – Ang buwanang pensyon ay
ang halagang ipinagkakaloob sa miyembrong nabalda na nakapag
bayad nang di bababa sa 36 na buwang kontribusyon sa SSS bago
ang semestre ng pagkabalda.
2. Kabuuang halaga (Lump sum Amount) – Ang kabuuang halaga ay
ipinagkakaloob sa mga miyembrong nabalda na hindi umabot sa 36
ang buwanang kontribusyon na naibayad sa SSS. Kung ang
katumbas na buwan ng naaprubahang grado ng pagkabalda ay hindi
aabot ng 12 buwan, babayaran din ito sa naturang paraan.

Ang halaga ng buwanang pensyon ay ibinabatay sa bilang ng
kontribusyong naibayad at sa tagal ng pagiging miyembro bago ang
semestre ng pagkabalda.
Ang pinakamababang buwanang pensyon ay P1,000 para sa miyembrong
kulang sa 10 ang kreditong taon ng serbisyo [credited years of service
(CYS)]; P1,200 kung may 10 CYS; at P2,400 kung may 20 CYS.

Paano binabayaran ang buwanang pensyon?
Ang buwanang pensyon ay binabayaran sa pamamagitan ng personal
bank account ng miyembro sa bangko na akreditado ng SSS sa ilalim ng
“SSS Pensioner’s Remittance thru Bank” Program. Ito ay naging epektibo
simula pa noong Setyembre 1, 1993.
Kailangang magbukas ang miyembro ng single savings account (o gamitin
ang dati niyang account, kung mayroon) at isumite sa SSS ang kopya ng
alinman sa mga sumusunod: a) savings account passbook; b) ATM card
kung saan makikita ang pangalan ng miyembro at kanyang account
number; c) validated initial deposit slip; o d) Visa Cash Card Enrollment
Form. Ang orihinal na passbook/ATM ay kailangan ding ipakita para sa
pagpapatotoo ng mga isinumiteng dokumento.
Para sa wala pang single savings account (SSA) o ang SSA ay hindi
SSS-accredited bank, ang SSS ay magbibigay ng Letter of Introduction
(LOI) form na maaaring ipakita ng miyembro sa bangko para makapagbukas ng single savings account.
Sa sandaling maaprubahan ang claim, magpapadala ang SSS ng
notice-voucher sa miyembro na naglalaman ng mga impormasyon kung
kailan niya maaaring ma-withdraw ang benepisyo mula sa bangko.

Magkano ang halaga ng lump sum amount?
Mayroong dalawang (2) paraan ng pagkuwenta para malaman ang
kabuuang halaga (lump sum amount).
Para sa miyembro na ganap ang pagkabalda, ang kabuuang halaga ng
benepisyo ay katumbas ng buwanang pensiyon na kasing-dami ng
buwanang kontribusyong nabayaran sa SSS, o labindalawang (12)
beses ng buwanang pensiyon (12 x monthly pension). Alinman ang mas
mataas sa dalawa ang siyang magiging halaga ng kabuuang benepisyo
ng miyembro.
Para sa miyembro na may permanente at bahagyang pagkabalda, ang
kabuuang halaga ay katumbas ng buwanang pensiyon kasing-dami ng
buwanang kontribusyon at ng grado ng pagkabalda (ang pagbabatayan
ay ang buong katawan); o labindalawang beses ng buwanang pensiyon
at ng porsyento ng pagkabalda. Alinman sa dalawa ang mas mataas ang
siyang magiging halaga ng kabuuang benepisyo ng miyembro.
Halimbawa: ang porsyento ng pagkabalda ay 20% at ang bilang ng
nabayarang kontribusyon ng miyembro ay katumbas ng 24 na buwan.
Ang maaaring kompyutasyon sa halaga ng benepisyo ay:
1. P1,000 (buwanang pensiyon) x 24 (bilang ng buwanang kontribusyon)
x 20% (porsyento ng pagkabalda) = P4,800; o
2. P1,000 (buwanang pensiyon) x 12 x 20% (porsyento ng pagkabalda)
= P2,400
Ang halaga ng kabuuang benepisyo na ibabayad sa miyembro ay
P4,800, na siyang mas mataas na halaga ng benepisyo batay sa
dalawang (2) magkaibang kompyutasyon.

Paano binabayaran ang kabuuang halaga ng
benepisyo (lump sum beneﬁt)?

Makatatanggap ba ang mga anak ng nabaldang miyembro
ng dependent’s pension?

Simula Mayo 2016, may pagpipilian na ang miyembro kung nais niyang
matanggap ang kanyang kabuuang benepisyo para sa SS at EC
Disability, SS Death at Retirement sa pamamagitan ng kanyang bank
account, sa halip na sa pamamagitan ng tseke na ipadadala sa koreo.
Ang Payment thru-the-Bank Program ay magiging sapilitan sa sandaling
ipatupad na ang Beneﬁts Workﬂow System.

Ang menor-de-edad na lehitimo, pinalehitimo o legal na inampon, at
ilehitimong anak, na ipinagbuntis bago o sa petsa ng pagkabalda ng
ganap na baldadong pensyonado (totally disabled pensioner), ay
makatatanggap ng dependent’s pension na katumbas ng 10% ng
buwanang pensiyon ng miyembro, o P250, alinman ang mas mataas.

Kailangang magbukas ang miyembro ng single savings account (o gamitin
ang dati niyang account, kung mayroon) at isumite sa SSS ang kopya ng
alinman sa mga sumusunod: a) savings account passbook; b) ATM card
kung saan makikita ang pangalan ng miyembro at kanyang account
number; c) validated initial deposit slip; o d) bank statement o certiﬁcation;
o e) Visa Cash Card Enrollment Form, sa pagpa-ﬁle ng aplikasyon para sa
benepisyo. Ang orihinal na passbook/ATM ay kailangan ding ipakita para
sa pagpapatotoo ng mga isinumiteng dokumento.
Para sa mga wala pang SSA o hindi sa SSS-accredited bank ang SSA,
ang SSS ay magbibigay ng Letter of Introduction (LOI) form na maaaring
ipakita ng miyembro sa bangko para makapagbukas ng single savings
account.
Sa sandaling maaprubahan ang claim, magpapadala ang SSS ng
notice-voucher sa miyembro na naglalaman ng mga impormasyon kung
kailan niya maaaring ma-withdraw ang benepisyo mula sa bangko.

Maliban sa benepisyo sa pagkabalda, ano pa ang ibang
benepisyo na maaaring matanggap ng isang pensyonado?
Bilang karagdagan sa buwanang pensiyon, makatatanggap din ang
pensyonado sa pagkabalda ng P1,000 karagdagang pakinabang
(additional beneﬁt) simula Enero 2017. Ito ay bukod pa sa P500
supplemental allowance na kanilang natatanggap bilang karagdagang
tulong pinansiyal para sa kanyang pangangalaga.
Ang isang ganap na baldadong pensiyonado (total disability pensioner) ay
makatatanggap din ng 13th month pension na katumbas ng kabuuan ng
kanyang buwanang pensiyon na babayaran tuwing Disyembre. Para sa
pensiyonado na bahagya ang pagkabalda (partial disability pensioner),
ang 13th month pension ay babayaran kung ang benepisyo sa
pagkabalda ay aabot sa 12 buwan.
Ang mga ganap na baldadong pensiyonado at ang kanyang legal na anak
na nakadepende bago pa ipatupad ang RA 7875 noong Marso 4, 1995 ay
maaaring makinabang sa benepisyo ng pagpapaospital (hospitalization
beneﬁts) sa ilalim ng PhilHealth. Kailangan lamang magsumite ng kopya
ng Death-Disability-Retirement (DDR) print-out na nagpapakita na ang uri
ng claim ay benepisyo sa pagkabalda at ng petsa ng pagtanggap ng
pensiyon, o kaya ay kopya ng Disability Pensioner Certiﬁcation.
Ang mga ganap na baldadong pensiyonado mula nang ipatupad ang RA
7875 noong Marso 4, 1995 hanggang sa kasalukuyan ay hindi na sakop
ng Programang Pagpapaospital (hospitalization program) maliban kung
sila ay nakapaghulog ng 120 buwang kontribusyon sa Medicare at
umabot na sa edad na 60. Kailangan lamang nilang magrehistro sa
PhilHealth para sa kanilang PhilHealth ID card bilang Non-Paying
Members. Maaari ring mag-enroll sa Individually-Paying Program (para sa
boluntaryo at self-employed na miyembro) o sa Sponsored Program ang
mga nais makinabang sa benepisyo sa ilalim ng PhilHealth.

Limang menor de edad na anak lamang simula sa pinakabata ang
tatanggap ng benepisyong ito. Hindi pinapayagan ang pagpapalilt. Kung
may lehitimo at ilehitimong menor de edad na anak, ang lehitimo,
pinalehitimo o legal na inampong mga anak ang bibigyan ng prayoridad.
Hindi saklaw ng dependent’s pension ang menor de edad na anak ng
isang pensiyonado na bahagya ang pagkabalda (partially disabled
pensioner).

Hanggang kailan makatatanggap ng dependent’s pension
ang mga anak ng pensiyonado?
Ang dependents’ pension ay matitigil sa sandaling ang anak ay umabot
na sa 21 taong gulang, nag-asawa na, nakapagtrabaho, o namatay.
Subalit kung ang anak ay higit sa 21 taong gulang ngunit walang
kakayahang suportahan ang sarili sanhi ng pisikal o mental na
kapansanan na kanyang natamo mula pagkabata o simula sa pagsilang,
ang dependent’s pension ay ipagkakaloob habambuhay.

Ano ang mangyayari sa buwanang pensyon kung ang total
disability pensioner ay nakapagtrabahong muli, naging
self-employed, gumaling sa pagkabalda o nabigong magtungo
sa SSS para sa taunang pagsusuri?
Ang buwanang pensiyon at ang dependent’s pension ay matitigil sa
sandaling ang pensiyonado ay makapagtrabahong muli, naging
self-employed, gumaling sa pagkabalda o nabigong magtungo sa SSS
para sa taunang pagsusuri sa ilalim ng Annual Conﬁrmation of
Pensioners (ACOP) Program.

Ano ang mangyayari sa buwanang pensyon ng nabaldang
miyembro kung sakaling siya ay mamatay?
Kung sakaling mamatay ang isang ganap na baldadong pensyonado
(total disability pensioner), ang kanyang pangunahing benepisyaryo sa
petsa ng pagkabalda ay makatatanggap ng 100 porsyento ng buwanang
pensyon at ang mga menor-de-edad na anak ng dependent’s pension,
subalit hindi na makatatanggap ng supplemental allowance.
Kung ang ganap na baldadong pensyonado (total disabilty pensioner) ay
walang pangunahing benepisyaryo at namatay sa loob ng 60 buwan
pagkatanggap ng buwanang pensiyon, ang secondary beneﬁciaries ng
namatay na pensiyonado ay makatatanggap ng kabuuang benepisyo na
katumbas ng balanse ng ﬁve-year guaranteed pension, subalit hindi na
kasama ang supplemental allowance.
Para sa pensyonado na bahagya ang pagkabalda (partial disability
pensioner), ang buwanang pensyon ay matitigil sa sandaling matapos
na ang panahon ng pagkabalda (disability period) na inaprubahan ng
SSS batay sa antas ng kanyang pagkabalda, o sa sandaling siya ay
magretiro o mamatay.

