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Mahalagang Impormasyon
Tung ol sa Polyetong Ito
Ang Inyong mga Nakasegurong Deposito ay sang masaklaw na larawan ng sakop ng seguro sa depos to ng FDIC
para sa mga p nakakaran wang kategor ya ng pagmamayar ng account. H nd layun n n tong polyeto ang magpal wanag ng mga batas at patakaran ng FDIC. Para sa
karagdagang mpormasyon o mas part kular na mpormasyon tungkol sa sakop ng seguro ng FDIC, konsultah n ang
Federal Depos t Insurance Act (12 U.S.C.1811 et seq.) at
ang mga patakaran ng FDIC h ngg l sa sakop ng seguro na
n lalarawan sa 12 C.F.R. Bahag 330.
Ang mpormasyon sa polyetong to ay batay sa mga batas
at patakaran ng FDIC na um ral noong n lathala ang
polyeto. Ang mga al tuntun ng to ay maar ng susugan
at, sa gayon, ang lan sa mga mpormasyon sa polyetong
to ay maaar ng mawalan ng b sa. Ang onl ne na sal n
ng polyetong to, na matatagpuan sa webs te ng FDIC sa
www.fdic.gov/deposi /deposi s, ay agad babaguh n
kung may na sagawang pagbabago sa al tuntun n na
nakaka-apekto sa sakop ng seguro ng FDIC.
Dapat tandaan ng mga depos tor na mal wanag na
n l l m tahan ng batas pederal ang halaga ng seguro na
maar ng bayaran ng FDIC sa mga depos tor kapag ang
nakasegurong bangko ay nagsara, at walang pahayag
ng s numang tao o samahan ang makakapagtaas o
makakapagbago ng halagang yon.
Hindi nagb b gay ng payo sa pagpaplano ng ar -ar an ang
polyetong to. Ang mga depos tor na nanganga langan
ng gan tong tulong ay dapat mak pag-ugnayan sa sang
tagapagpayong p nans yal o legal. Para mag ng s mple,
gagam t n ng polyetong to ang term nong “nakasegurong
bangko” upang mangahulugang anumang bangko o
sav ngs assoc at on na s neguro ng FDIC. Upang mat yak
na s neseguro ng FDIC ang sang part kular na bangko o
sav ngs assoc at on:
•

Tumawag sa FDIC nang l bre: 1-877-275-3342

•

Gam t n ang“Bank F nd” ng FDIC sa:
https://research.fdic.gov/bankfind/,
o

•

Hanap n ang et keta ng FDIC kung saan t natanggap
ang mga depos to
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Mga Pangunahing Bagay Tung ol sa
Sa op ng Seguro sa FDIC
Ang FDIC – daglat para sa Federal Depos t Insurance
Corporat on – ay sang ndepend yenteng ahens ya ng
pamahalaan ng Estados Un dos. B n b gyan ng FDIC ng
proteks yon ang mga depos tor ng mga nakasegurong
bangko na nasa Estados Un dos laban sa pagkawala
ng kan lang mga depos to kung sakal ng magsara ang
nakasegurong bangko.
S numang tao o ent dad ay maar ng sakup n ng seguro
ng FDIC sa sang nakasegurong bangko. H nd ka langang
mag ng sang mamamayan o nan n rahan ng Estados Un dos
upang maseguro ng FDIC ang kanyang mga depos to.
Ang seguro ng FDIC ay t nataguyod nang may buong t wala at
kred to ng pamahalaan ng Estados Un dos. Mula 1934, noong
nags mula ang FDIC, walang depos tor ang nawalan ng n
sang sent mo ng mga depos tong s neguro ng FDIC.
Ano ang sinasakop ng seguro sa deposi o ng FDIC?
S nasakop ng seguro ng FDIC ang lahat ng mga ur ng
depos tong natanggap sa sang nakasegurong bangko, kab lang
ang mga depos to sa sang check ng account, negotiable order
of wit drawal (NOW) na account, savings account, money
market deposit account (MMDA) o time deposit katulad ng
certificate of deposit (CD).
S nasakop ng seguro ng FDIC ang mga account ng depos tor
sa bawat nakasegurong bangko, dolyar-para sa-dolyar,
kasama ang pr ns pal at anumang na pong nteres hanggang
sa petsa ng pagsara ng nakasegurong bangko, hanggang sa
hangganan ng seguro.
H nd s neseguro ng FDIC ang perang p nampuhunan sa
mga stock, bond, mutual fund, l fe nsurance pol cy, annu ty
o mun c pal secur ty, kah t b n l ang mga puhunang to sa
nakasegurong bangko.
H nd s neseguro ng FDIC ang mga safe depos t box o ang
mga n lalaman ng mga to.
H nd s neseguro ng FDIC ang mga U.S. Treasury b ll, bond
o note, ngun t ang mga puhunang to ay t nataguyod nang
buong t wala at kred to ng pamahalaan ng Estados Un dos.
Gaanong sakop ng seguro ang ibinibigay ng FDIC?
Ang karan wang halaga ng seguro sa depos to ay $250,000
bawat depos tor, bawat nakasegurong bangko, para sa bawat
kategor ya ng pagmamay-ar ng account.
Is neseguro ng FDIC ang mga depos to na n lagay ng
sang tao sa sang nakasegurong bangko nang h walay sa
anumang mga depos to n ya na nasa bang nakasegurong
bangko na may h walay na charter. Hal mbawa, kung ang
sang tao ay may cert f cate of depos t sa Bangko A at
may cert f cate of depos t sa Bangko B, ang mga account
ay h walay na seseguro hanggang sa $250,000. Ang
mga pondong nakadepos to sa mga h walay na sangay
ng parehong nakasegurong bangko ay h nd h walay na
seseguro.

Nagb b gay ang FDIC ng h walay na sakop ng seguro para sa
mga pondo ng mga depos tor na maaar n lang n lagay sa
mga magkaka bang kategor ya ng legal na pagmamay-ar .
T nutukoy ng FDIC ang mga magkaka bang kategor yang
yon b lang "mga kategor ya ng pagmamay-ar .”
Nangangahulugan na ang customer ng bangko na may h g t sa
sang account ay maar ng mag ng kuwal p kado para sa sakop
sa seguro na h g t sa $250,000, kung ang kanyang mga pondo
ay nakadepos to sa magkaka bang kategor ya ng pagmamayar , at natugunan n ya ang mga k naka langan para sa bawat
kategor ya ng pagmamay-ar .

Pansamantalang Seguro na Walang
Hangganan (Temporary Unlimited
Coverage) para sa mga Transaction
Account na Hindi Gumagana ng Interes
(Noninterest-bearing Transaction
Account)
Mula D syembre 31, 2010 hanggang D syembre 31, 2012,
ang lahat ng mga transact on account na h nd gumagana ng
nteres (non nterest-bear ng transact on accounts) ay ganap
na nakaseguro, kah t gaano ang lak ng account at kah t ano
ang kapas dad ng pagmamay-ar ng mga pondo. Itong seguro
ay maar ng makuha ng lahat ng mga depos tor, kab lang ang
mga consumer, mga negosyo, at mga ent dad ng pamahalaan.
Itong seguro na walang hangganan ay h walay at dadagdag
sa segurong b n b gay sa mga bang account ng depos tor na
nasa bangkong s neguro ng FDIC.
Ang sang non nterest-bear ng transact on account ay sang
depos t account kung saan:

• walang nat t pon o b nabayad na nteres;
• p napayagan ang mga depos tor na gumawa ng kas ng-

dam ng transfer at w thdrawal na gusto n lang gaw n; at

• h nd n rereserba ng bangko ang karapatan na

kuma langan ng paunang ab so ng sang p naplanong
w thdrawal.

Kab lang d n sa sang non nterest-bear ng transact on account
ang lahat ng mga depos tong nakalagay sa sang Interest on
Lawyers Trust Account (IOLTA) o katumbas n to.
Pansinin: Ang mga Money Market Depos t Accounts
(MMDAs) at Negot able Order of W thdrawal (NOW) accounts
ay hindi kuwal p kado para sa temporary unl m ted nsurance coverage, kah t gaano kataas ang nterest rate, at kah t
walang b nabayad na nteres.
Upang makakuha ng karagdagang impormasyon,
ingnan ang Frequen ly Asked Ques ions (Mga Madalas
na Ka anungan) ng FDIC hinggil sa Dodd-Frank Ac sa
www.fdic.gov/deposi /deposi s.
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Mahalaga!
Ip napalagay ng pal wanag at ng mga hal mbawa ng sakop ng
seguro sa depos to (depos t nsurance coverage) sa polyetong
to na ang mga depos to ay nasa accounts na gumagana ng
nteres, mal ban kung ba ang t n yak.

Mga Kategoriya ng Pagmamay-ari
Ang bahag ng to ay naglalarawan sa mga sumusunod
na kategor ya ng pagmamay-ar sa FDIC at sa mga
panganga langang dapat tugunan ng depos tor upang
mag ng kuwal p kado para sa sakop ng seguro na h g t sa
$250,000 sa sang nakasegurong bangko:

!

Pinagsasama-sama ng FDIC ang laha ng
mga single accoun na pag-aari ng parehong
ao sa parehong bangko, a isineseguro ang
kabuuan hanggang sa $250,000.
Mahalaga!
Kung ang sang account ay pag-aar ng sang tao, at ang
may-ar ay nagh rang ng sa o h g t pang mga benep syaryo na
tatanggap ng depos to kapag namatay ang may-ar ng account,
ang account ay seseguro b lang sang revocable trust account.

Halimbawa 1
Single Account

• Mga Single Accoun
• Mga Par ikular na Accoun para sa Pagrere iro
(Cer ain Re iremen Accoun s)

• Mga Join Accoun
• Mga Revocable (Maaaring Bawiing Trus ) Accoun
• Mga Irrevocable (Hindi Maaaring Bawiing Trus
Accoun

Titulo ng
Account

Uri ng
De osito

Marci Jones

MMD

Marci Jones

Savings

20,000

Marci Jones

CD

200,000

Marci's Memories (isang sole proprietorship o kaisa-isang pagmamay-ari)

• Mga Accoun na Planong-Nagbibigay ng Benepisyo
sa Empleyado (Employee Benef Plan Accoun s)

Balanse ng
Account
$

Checking

25,000

Kabuuan

• Mga Accoun ng mga Korporasyon/Samahan

Halagang Nakaseguro
Halagang Hindi Nakaseguro

(Par nership)/mga Samahang Hindi Ingkorporada

• Mga Accoun ng Pamahalaan

J

15,000

260,000

250,000
$ 10,000

• Isang account na t natag para sa sang tao ng sang ahente,

Paliwanag
S Marc Jones ay may apat na s ngle account sa parehong
nakasegurong bangko, kab lang ang sang account na nasa
pangalan ng kanyang negosyo, na sole propr etorsh p (ka sasang pagmamay-ar ). Is neseguro ng FDIC ang mga depos to
na pag-aar ng sang sole propr etorsh p b lang s ngle account
ng may-ar ng negosyo. P nagsasama-sama ng FDIC ang
apat na account, na aabot sa $260,000, at s neseguro ang
kabuuang balanse nang hanggang $250,000, h nd kasama
ang nat t rang $10,000 na h nd seseguro.

• Isang account na nasa pangalan ng sang negosyo na sole

Mga Parti ular na Account para
sa Pagreretiro (Certain Retirement
Accounts)

Mga Single Account
Ang single account ay sang depos tong pag-aar ng sang tao.
Kab lang sa kategor ya ng pagmamay-ar ng to ang:

• Isang account na nasa pangalan ng sang tao lamang, sa

kond syong ang may-ar ay h nd nagh rang ng s numang
(mga) benep syaryo na may karapatang tumanggap ng
mga pondo sa pagkamatay ng may-ar

h n rang (nom nee), tagapag-alaga (guard an), tagapagngat (custod an), o conservator, kab lang ang mga Un form
Transfers to M nors Act accounts, mga escrow account at mga
brokered depos t account (may ahente o tagapamag tan)
propr etorsh p (ka sa- sang pagmamay-ar , hal mbawa,
sang account na “Do ng Bus ness As” o DBA)

• Isang account na t natag para sa o upang kumatawan sa
mga pondo ng sang taong namatay - karan wang alam
b lang sang decedent's estate account

• Anumang account na h nd kuwal p kado para sa h walay
na sakop sa lal m ng bang kategor ya ng pagmamay-ar

Kung k n k lala ng t tulo ng account ang sang mayar lamang, ngun t may bang taong may karapatang
magw thdraw ng mga pondo mula sa account (hal mbawa,
b lang Power of Attorney, o custod an, o tagapag- ngat)
seseguro ng FDIC ang account b lang sang s ngle ownersh p
account.

Ang sang account para sa pagreret ro ay nakaseguro sa
lal m ng kategor ya ng pagmamay-ar ng Mga Part kular
na Account para sa Pagreret ro sa kond syon lamang na
kuwal p kado ang account b lang sa sa mga sumusunod:

• Ind v dual Ret rement Account (IRA) kab lang ang:
o Trad syunal na IRA
o Roth IRA
o S mpl fed Employee Pens on (SEP) IRA
o mga Sav ngs Incent ve Match Plans para sa mga
Empleyado (SIMPLE) IRA
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• Self-d rected defned contr but on plan account kab lang

J

ang:

o Self-d rected 401(k) plan
o Self-d rected SIMPLE IRA na hawak sa t po ng sang
401(k) plan
o Self-d rected defned contr but on proft- shar ng plan

• Self-d rected Keogh plan account (o account na H.R. 10

plan) na d nesenyo para sa mga taong may-sar l ng trabaho
(mga taong self-employed)

• Seksyon 457, deferred compensat on plan account, katulad

Paliwanag
S Bob Johnson ay may dalawang ur ng account sa pagreret ro
na kuwal p kado b lang Mga Part kular na Account para
sa Pagreret ro (Certa n Ret rement Accounts), sa parehong
nakasegurong bangko. Pagsasamah n ng FDIC ang mga
depos to sa dalawang account, na aabot sa $185,000. Dah l
ang kabuuan ng lahat ng part kular na account n Bob para sa
pagreret ro na nasa parehong bangko ay mas mababa kaysa
$250,000, ang kanyang mga depos tong IRA ay ganap na
nakaseguro
Ang mga sumusunod na tipo ng deposito ay hindi
kuwalipikado bilang Mga Partikular na Account para sa
Pagreretiro (Cer ain Re iremen Accoun s)

ng sang karapat-dapat na deferred compensat on plan na
p nagkakaloob ng pamahalaan ng estado at ng mga lokal
na pamahalaan, kung “self-d rected” ang plano o h nd

• Mga depos t account na t natag al nsunod sa bahag

Pinagsasama-sama ng FDIC ang laha ng mga accoun para
sa pagrere iro na nakalis a sa i aas na pag-aari ng parehong
ao sa parehong naka-segurong bangko a isineseguro ang
kabuuang halaga nang hanggang $250,000.

403(b) ng Internal Revenue Code (mga annu ty contract
para sa lang mga empleyado ng mga pampubl kong
paaralan, mga organ sasyong h nd ka langang magbayad
ng buw s at mga m n stro), na nakaseguro b lang mga
employee beneft plan account (mga account para sa
mga planong nagb b gay ng benep syo sa empleyado)

It natakda ng FDIC ang term nong “self-d rected” upang
mangahulugan ang mga kalahok ng plano ay may karapatang
takda kung paano pupuhunan n ang pera, kasama ang
kakayahang takda na lagay ang mga depos to sa sang
bangkong s neguro ng FDIC.

• Mga depos tong `defned-beneft plan' (mga plano

Itutur ng ng FDIC na self-d rected ang sang account kung ang
kalahok sa plano para sa pagreret ro (ret rement plan) ay may
karapatang pum l ng mga depos t account sa sang part kular
na bangko b lang sang ops yon sa pamumuhunan. Hal mbawa:

• Mga defned contr but on plans na h nd self-d rected, na

kung saan ang mga benep syo ay b n b gyan-kat yakan
ng sahod ng empleyado, ang dam ng taon ng serb syo
at edad), na nakaseguro b lang employee beneft plan
accounts (mga account na nagb b gay ng benep syo sa
empleyado)
nakaseguro b lang mga Employee Beneft Plan Accounts

• Mga Coverdell Educat on Sav ngs Accounts (dat ng k lala

• Kung ang sang plano ay may mga depos t account sa

sang part kular na bangkong nakaseguro b lang default
ops yon n to sa pamumuhunan, tutur ng ng FDIC na selfd rected ang plano para sa mga layun n ng pagsakop ng
seguro dah l, sa pamamag tan ng d -pagk los, t nuro ng
kalahok ang paglagay ng gan tong mga depos to

• Kung ang sang plano ay b nubuo ng sang

p nagtatrabahuhan/empleyado, at ang p nagtatrabahuhan
ay nagtatag ng plano na may sang ops yon sa
pamumuhunan na mga depos t account sa sang part kular
na bangkong nakaseguro, ang plano ay tutur ng na selfd rected para sa mga layun n ng pagsakop ng seguro

b lang mga Educat on IRA), Health Sav ngs Accounts o
Med cal Sav ngs Accounts (t ngnan ang Q&A sect on
upang makakuha ng mga al tuntun n h ngg l sa sakop ng
seguro sa depos to)

!

Mahalaga!
Habang ang lan sa mga self-d rected ret rement accounts,
katulad ng mga IRA, ay nagpapah ntulot sa may-ar na tumakda
ng sa o h g t pang mga enep syaryo, ang pagkakaroon ng mga
benep syaryo ay h nd nakakapagpalak ng makukuhang sakop
ng seguro.

• Kung ang tang ng paraan ng pamumuhunan ng plano

ay ang mga depos t account sa sang part kular na
bangko, kaya ang mga kalahok ay walang mapagp p l ang
pamumuhunanan, ang plano ay sa gayon hindi tutur ng
na self-d rected para sa mga layun n ng pagsakop ng seguro

Halimbawa 2:
Mga Pa tikula na Account pa a sa Pag e eti o (Ce tain
Reti ement Accounts)
Titulo ng
Balanse ng
Account
Account
Roth IR ni Bob Johnson

$

IR ni Bob Johnson

75,000

185,000
185,000

Kabuuan

Halagang Nakaseguro
Halagang Hindi Nakaseguro

110,000

$

0

Mga Joint Account
Ang jo nt account ay sang depos to na pag-aar ng dalawa o
h g t pang mga tao, na walang mga benep syaryong h n rang.
S nasakop ng seguro ng FDIC ang mga jo nt account na pagaar sa anumang paraan, na sumasang-ayon sa angkop na
batas ng estado, katulad ng mga jo nt tenants na may r ght
of suv vorsh p (pagmamay-ar ng dalawang tao kung saan
sa pagkamatay ng sang may-ar ang nat t rang may-ar ay
may karapatang angk n n ang pag-aar ), mga tenants by the
ent rety (pagmamay-ar kung saan sa pagkamatay ng sang
may-ar ang lahat ng karapatan ay pupunta sa nat t rang
may-ar ) at mga tenants n common (pagmamay-ar ng h nd
nah h wa-h walay, kung saan h nd maar ng hat n ng mga
may-ar ang pag-aar ).
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Upang mag ng kuwal p kado para sa sakop ng seguro sa lal m
n tong kategor ya ng pagmamay-ar , dapat matugunan ang
lahat ng mga sumusunod na k naka langan:
1. Dapat tao ang lahat ng mga co-owners, o magkasamang
may-ar . Ang mga legal na ent dad katulad ng mga
korporasyon, mga trust, mga estate (ar -ar an) o mga
samahan (partnersh p) ay h nd angkop para sa sakop ng
jo nt account.

!

Mahalaga!
Kung ang mga magkasosyong may-ar ng sang account na
jo ntly held, o may magkasamang pagmamay-ar , ay nagh rang
ng sa o h g t pang mga benep syaryo na tatanggap ng depos to
kapag namatay ang mga magkasosyong may-ar , ang account
ay seseguro b lang sang revocable rus accoun (maaaring
bawiing rus accoun ).
Halimbawa 3:
JointAccount
Titulo ng
Account

2. Ang lahat ng mga kasamang may-ar ay dapat may
pantay na karapatang mag-w thdraw, ng mga depos to
mula sa account. Hal mbawa, kung ang sang kasamang
may-ar ay maar ng mag-w thdraw ng mga depos to gam t
ang kanyang p rma lamang, ngun t ang bang may-ar ay
nakakaw thdraw ng mga depos to gam t ang p rma ng
dalawang kasamang may-ar .

Uri ng
De osito

Balanse ng
Account

Mary at John Smith

MMD

$ 230,000

Mary o John Smith

Savings

Mary o John o Robert Smith

3. Ka langang p rmahan ng lahat ng mga kasamang mayar ang depos t account s gnature card (tarheta ng mga
lagda ng mga may-ar ng depos t account) mal ban kung
ang account ay CD o t natag ng sang ahente, h n rang,
tagapag-alaga, tagapag- ngat, tagatupad o conservator.

CD

300,000
270,000
$ 800,000

Kabuuan

Ang sakop ng segu o pa a sa bawat may-a i ay kakalkulahin
sa ganitong pa aan:
Pagmamay-ari
Halaga
Halaga
Mga May-ari
Kabahagi Nakaseguro Hindi Nakaseguro

Kung ang laha ng mga kinakailangang i o ay
na ugunan, bawa kabahagi ng kasamang may-ari
ng bawa join accoun na pag-aari niya sa parehong
nakasegurong bangko ay pagsasama-samahin sa
kanyang mga bahagi ng ibang mga sa parehong
bangko, a ang kabuuan ay iseseguro nang hanggang
$250,000.
Ip napalagay ng FDIC na ang lahat ng mga kabahag ng mga
kasamang may-ar ay magkas nlak mal ban kung nakasaad sa
mga tala ng depos t account na h nd .
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Mary

$ 355,000

$ 250,000

$ 105,000

John

355,000

250,000

105,000

Robert
Kabuuan

J

90,000

90,000

0

$ 800,000

$ 590,000

$ 210,000

Paliwanag

Ang balanse ng jo nt account ay maar ng lumampas sa
$250,000 at manat l pa r ng lubos na nakaseguro. Hal mbawa,
kung ang parehong dalawang tao ay kasamang may-ar ng
sang $350,000 CD at ng sang $150,000 na sav ngs account sa
parehong nakasegurong bangko, ang dalawang mga account
ay pagsasamah n at seseguro nang hanggang $500,000, na
magb b gay ng hanggang $250,000 sa sakop ng seguro para sa
bawat kasamang may-ar . Ip napalagay ng hal mbawang to na
ang dalawang kasamang may-ar ay walang bang jo nt account
sa bangko.

• Ang kabahag ng pagmamay-ar n Mary sa lahat ng

Walang ka langang ugnayan para sa sakop sa jo nt
account. S numang dalawa o h g t pang mga tao na
kasamang may-ar ng mga pondo ay maar ng mag ng
kuwal p kado para sa sakop ng seguro sa jo nt account na
kategor ya ng pagmamay-ar , sa kond syong natugunan
ang mga panganga langang nakal sta sa taas.

• Ang bahag ng pag-aar n Robert sa lahat ng mga jo nt

Ang sakop ng seguro ng mga jo nt account ay h nd tataas sa
pamamag tan ng pag- ba ng ayos ng mga pangalan ng mga
may-ar o pagbabago ng st lo ng kan lang mga pangalan.
Ang paghal l ng paggam t ng “o," “at” o “at/o” upang
pagh walay n ang mga pangalan ng mga kasamang may-ar
sa t tulo ng sang jo nt account ay h nd r n makaka-apekto sa
halaga ng sakop ng segurong b b gay.
Karagdagan, ang sakop ng seguro ay h nd tataas ng
paggam t ng mga magkaka bang Soc al Secur ty number sa
h g t sa sang account na hawak ng parehong kasamang
may-ar .

mga jo nt accounts ay ½ ng MMDA account ($115,000),
1/2 ng sav ngs account ($150,000), at 1/3 ng CD
($90,000), para sa kabuuang $355,000. Dah l ang
kanyang sakop sa kategor ya ng pagmamay-ar sa jo nt
account ay l m tado sa $250,000, ang $105,000 ay h nd
nakaseguro

• Ang bahag ng pag-aar n John sa lahat ng mga jo nt
account ay pareho ng kay Mary, kaya’t $105,000 ng
mga depos to n John ay h nd nakaseguro

accounts ay 1/3 ng CD, o $90,000, kaya’t ang bahag
n ya ay ganap na nakaseguro

Mga Maaaring Bawiing Trust Account
(Revocable Trust Accounts)
Ipinapaliwanag ng bahaging i o ang sakop ng seguro ng
FDIC para sa mga maaaring bawiing rus accoun , a hindi
inilaan bilang payo sa pagpaplano ng mga ari-arian o
gabay. Ang mga Deposi or ay dapa makipag-ugnayan sa
isang legal o pinansiyal na agapag-payo para sa ulong sa
pagpaplano ng mga ari-arian.
Ang maaar ng baw ng trust account (revocable trust
account) ay sang depos t account na pag-aar ng sa
o h g t pang tao na kum k lala sa sa o h g t pang mga
benep syaryo na makakatanggap ng mga depos to sa
kamatayan ng (mga) may-ar . Ang revocable trust ay
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maaar ng baw n, wakas n o baguh n kah t ka lan, sa
kapas yahan ng (mga) may-ar . Sa bahag ng to, ang
term nong “may-ar ” ay nangangahulugang grantor,
settlor,o trustor ng maaar ng baw ng trust.
Kapag k nakalkula ang sakop ng seguro sa depos to, h nd
nauugnay ang pagtatalaga ng mga trustee, mga co-trustee
o mga successor trustee. S la ay mga adm n strador at
h nd s naalang-alang sa pagkalkula ng sakop ng seguro sa
depos to.
Kab lang sa kategor ya sa pagmamay-ar ng to ang mga h nd
pormal at pormal na maaar ng baw ng trust ( nformal and
formal revocable trust):

• Mga h nd pormal na maaar ng baw ng trust ( nformal

revocable trust) - kadalasan t natawag na `payable on
death', totten trust, ` n trust for' o `as trustee for' account
– ay g nagawa kapag ang may-ar ng account ay pum rma
ng kasunduan
– kadalasan bahag ng s gnature card ng bangko (tarheta
ng bangko para sa mga p rma)
– na nag-uutos sa bangko na l pat ang mga pondo
ng account sa sa o h g t pang mga b nangg t na
benep syaryo sa kamatayan ng may-ar

• Mga pormal na maaar ng baw ng trust (formal revocable

trust) - k lala b lang mga l v ng o fam ly trust - ay mga
nakasulat na trust na g nagawa para sa mga layun n ng
pagplano ng mga ar -ar an. Ang may-ar ang namamahala
sa mga depos to at sa mga bang ar -ar an sa trust habang
buhay pa s ya. Ip napatunay ng kasunduan na ang mga
depos to ay babayad sa sa o h g t pang k n lalang mga
benep syaryo sa kamatayan ng may-ar . Kal m tan, ang trust
ay nag g ng h nd maaar ng baw n sa kamatayan ng may-ar .

Sakop a Mga Kinakailangan para
sa mga Maaaring Bawiing Trus Accoun
Kalimi an, ang may-ari ng isang maaaring bawiing
rus accoun ay nakaseguro hanggang sa $250,000
para sa bawa kakaibang benepisyaryo, kung ang laha
ng mga sumusunod na kinakailangan ay na ugunan:
1. Ka langang pak ta ng t tulo ng account sa bangko na
ang account ay nasa bangko al nsunod sa sang trust
relat onsh p o ugnayang may pagkakat wala. Ang
patakarang to ay maar ng matugunan sa paggam t ng
mga term nong `payable on death' (o POD), ` n trust for'
(or ITF), `as trustee for' (or ATF), l v ng trust, fam ly trust,
o anumang mga katulad na sal ta, kab lang ang s mpleng
paglagay ng “trust” sa t tulo ng account. Kasama sa t tulo
ng account ang mpormasyong nasa elektron kong tala ng
bangko para sa mga depos t account n to.
2. Ang mga benep syaryo ay ka langang b nangg t mag ng
sa mga tala ng mga depos t account ng bangko (para sa
mga h nd pormal na maaar ng baw ng trust) o k n lala
sa dokumento ng pormal na maaar ng baw ng trust.
Para sa sang formal trust agreement (kasunduan sa sang
pormal na trust), katanggap-tanggap na gumam t ang
trust ng mga sal tang katulad ng “my ssue” o bang
karan wang g nagam t na legal na term no upang larawan

ang mga benep syaryong t nuro, sa kond syong ang mga
part kular na pangalan at numero ng mga karapat-dapat
na benep syaryo ay maar ng mat yak.
3. Upang mag ng kuwal p kado b lang karapat-dapat na
benep syaryo, ang benep syaryo ay ka langang buhay
na tao, sang samahang pangkawanggawa o samahang
h nd p nagkakak taan. Kung ang sang samahang
pangkawanggawa o samahang h nd p nagkakak taan
ay b nangg t b lang benep syaryo, to ay dapat mag ng
kuwal p kado nang gan to al nsunod sa mga patakaran ng
Internal Revenue Serv ce (IRS).
Ang account ay dapat tumugon sa lahat ng mga k naka langan
sa taas upang maseguro sa lal m ng kategor ya ng pagmamayar ng maaar ng baw ng trust (revocable trust ownersh p category).
Karan wan, kung al nman sa mga k naka langan sa taas
ay h nd natugunan, ang buong halaga sa account o ang
bahag ng account na h nd kuwal p kado, ay d naragdag sa
mga bang s ngle account ng may-ar , kung mayroon man,
sa parehong bangko, at nakaseguro hanggang sa $250,000.
Kung ang trust ay may maram ng co-owner (magkasamang
may-ar ), ang kabahag ng bawat may-ar ng halagang h nd
kuwal p kado ay tutur ng b lang kanyang s ngle ownersh p
account (account na may sang pag-aar ).
Magkaka ba ang pagkalkula ng sakop ng seguro para
sa mga maaar ng baw ng trust account (revocable trust
account), depende sa dam ng mga benep syaryong
b nangg t ng may-ar , sa mga nteres ng mga benep syaryo
at sa halaga ng depos to.
Dalawang paraan ng pagkalkula ang g nagam t upang
mat yak ang sakop ng seguro para sa mga maaar ng
baw ng trust account: sang paraan ay g nagam t lamang
kapag ang may-ar ng maaar ng baw ng trust ay may l ma
o mas kaunt ng kaka bang benep syaryo; ang bang paraan
ay g nagam t lamang kapag ang may-ar ay may an m o
h g t pang kaka bang benep syaryo.
Kung ang sang trust ay may h g t sa sang may-ar , ang bawat
sakop ng seguro ng bawat may-ar ay h walay na kakalkulah n.

Sakop ng Seguro para sa Maaaring
Bawiing Trus - Lima o Mas Kaun ing mga
Benepisyaryo
Kapag ang may-ari ng maaaring bawiing rus (revocable
rus ) ay nagbanggi ng lima o mas kaun ing mga
benepisyaryo, ang mga deposi o ng may-ari sa rus ay
sineseguro nang hanggang sa $250,000 para sa bawa
kakaibang benepisyaryo.
Ang patakarang to ay angkop sa p nagsamang nteres ng
lahat ng mga benep syaryong b nangg t ng may-ar sa lahat
ng mga pormal at h nd pormal na maaar ng baw ng trust
account sa parehong bangko. Kapag may l ma o mas kaunt ng
benep syaryo, ang p nakamalak ng sakop ng seguro sa depos to
para sa bawat may-ar ng trust ay t n t yak sa pamamag tan
ng pagmumult pl ka ng $250,000 sa dam ng mga kaka bang
benep syaryo, anuman ang dolyar na halaga o pors yento na
n laan sa bawat kaka bang benep syaryo.
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Ang pinakamalaking sakop ng segu o pa a sa may-a i ng t ust
kapag may lima o mas kaunting kakaibang benepisya yo
Dami ng mga Magkakaibang
Pinakamalaking Sako
Bene isyaryo
ng Seguro sa De osito
1 Benepisyaryo

$

250,000

2 Mga Benepisyaryo

$

500,000

3 Mga Benepisyaryo

$

750,000

4 Mga Benepisyaryo

$

1,000,000

5 Mga Benepisyaryo

$

1,250,000

Halimbawa 4:
Mga POD account ng isang may-a i kapag may lima o mas
kaunting kakaibang benepisya yo
Uri ng Balanse ng
Mga
May-ari Bene isyaryo De osito
Account

Account
Titulo

John

Jack, Janet

MMD

John Jones POD

John

Jack, Janet

Savings

20,000

John Jones POD

John

Jack, Janet

CD

470,000

John Jones POD

500,000
500,000

Halagang Nakaseguro
$

Halagang Hindi Nakaseguro

J

0

Paliwanag
S John Jones ay may tatlong maaar ng baw ng trust account
(revocable trust account) sa parehong nakasegurong bangko.
Para sa bawat account, ang parehong dalawang kaka bang
ben pesyaryo ang t nalaga n John. Ang p nakamalak ng sakop
ng seguro para sa mga account na to ay k nakalkula b lang
$250,000 na m numult pl ka sa dalawang mga benep syaryo
ay kas nghalaga ng $500,000. S John Jones ay ganap na
nakaseguro.
Halimbawa 5:
Higit sa isang maaa ing bawiing t ust account na may lima
o mas kaunting kakaibang benepisya yo
Numero
Titulo
ng Account ng Account

Balanse ng
Account

1

Paul at Lisa Li Living Trust,
John at Sharon Li (Mga Benepisyaryo)

$ 700,000

2

Lisa Li POD, Sharon at Bill Li (Mga Benepisyaryo)

$ 450,000

Halagang
Halagang
Kabahagi
Hindi
ng May-ari Nakaseguro Nakaseguro

Mga
Mga
May-ari Bene isyaryo
Lisa

John, Sharon, Bill

Kabuuan

J

$

0

350,000 $

350,000

800,000

750,000

50,000

$ 1,150,000

$ 1,100,000

$ 50,000

John, Sharon $

Paul

100% ng Account 2)

Dah l s Paul ay nagbangg t ng dalawang magka bang
mga benep syaryo, ang kanyang p nakamalak ng sakop sa
seguro ay $500,000 ($250,000 na m nult pl ka sa dalawang
benep syaryo). Dah l ang kanyang bahag sa account 1, na
$350,000, ay mas mababa kaysa $500,000, ganap s yang
nakaseguro.
Dah l sa account 1 at 2 umabot sa total na tatlong
magkaka bang mga benep syaryo ang b nangg t n L sa,
ang kanyang p nakamalak ng sakop ng seguro ay $750,000
($250,000 m nult pl ka sa tatlong mga benep syaryo). Dah l ang
kanyang bahag sa kapwa account, na $800,000, ay h g t sa
$750,000, h nd s ya nakaseguro sa halagang $50,000.

Sakop ng Seguro sa Maaaring Bawiing
Trus - Anim o Higi na Magkakaibang
Benepisyaryo

$ 10,000

Kabuuan

• Ang kabahag n Paul: $350,000 (50% ng Account 1)
• Ang kabahag n L sa: $800,000 (50% ng Account 1 at

Paliwanag
Kapag ang may-ar ng maaar ng baw ng trust ay
nagbabangg t ng l ma o mas kaunt ng mga benep syaryo, ang
kabahag ng may-ar sa bawat trust account ay pagsasamah n
at tatanggap ang may-ar ng sakop sa seguro ng hanggang
$250,000 para sa bawat magka bang benep syaryo.

Mga Magkakasinlaking In eres sa Benepisyo
Kapag ang may-ar ng maaar ng baw ng trust (revocable
trust) ay nagbangg t ng an m o h g t na magkaka bang
mga benep syaryo, at ang lahat ng mga benep syaryo
ay may kas nlak ng nteres sa trust (hal mbawa, bawat
benep syaryo ay tatanggap ng eksaktong parehong halaga),
ang kalkulasyon ng seguro ay pareho sa kalkulasyon para
sa mga maaar ng baw ng trust na nagbabangg t ng l ma o
mas kaunt ng mga benep syaryo. Ang may-ar ng trust ay
tatanggap ng sakop ng seguro na hanggang $250,000 para
sa bawat magka bang benep syaryo. Gaya ng p napak ta sa
baba, para sa sang may-ar at an m na mga benep syaryo,
kung saan ang lahat ng mga benep syaryo ay may pantay na
nteres sa benep syo, ang p nakamalak ng sakop ng seguro ng
may-ar ay hanggang $1,500,000.
Ang pinakamalaking sakop ng segu o pa a sa bawat may-a i
ng maaa ing bawiing t ust ( evocable t ust) kapag may anim
o higit na na magkakaibang benepisya yong may magkakasinlaking inte es sa benepisyo.
Dami ng mga Magkakaibang
Bene isyaryo

Pinakamalaking
Sako ng Seguro

6

na Benepisyaryong may magkakasinlaking interes

$ 1,500,000

7

na Benepisyaryong may magkakasinlaking interes

$ 1,750,000

8

na Benepisyaryong may magkakasinlaking interes

$ 2,000,000

9

na Benepisyaryong may magkakasinlaking interes

$ 2,250,000

10+ na Bene isyaryong may
magkakasinlaking interes

dagdagan nang
hanggang $250,000
ara sa bawat karagdagang magkaibang
bene isyaryo

Hindi Magkakasinlaking In eres sa Benepisyo
Kapag ang may-ar ng maaar ng baw ng trust (revocable
trust) ay nagbabangg t ng an m o h g t na mga benep syaryo
at ang mga nterest sa benep syo ng mga benep syaryo
ay h nd magkakas nlak (hal mbawa, tatanggap s la ng
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mga magkaka bang halaga), ang mga depos to ng mayar sa maaar ng baw ng trust ay s neseguro para sa mas
malak sa al nman: (1) ang kabuuan ng tunay na nteres ng
bawat benep syaryo sa mga depos to sa maaar ng baw ng
trust hanggang $250,000 para sa bawat magka bang
benep syaryo, o (2) $1,250,000.

!

Ang trust ay ka langang bal do sa lal m ng batas ng estado

• Dapat saad ng mga tala ng depos t account ng

nakasegurong bangko ang pagkakaroon ng trust
relat onsh p, o ugnayang pagkakat wala.

• Ang mga benep syaryo at ang kan lang mga nteres sa trust

ay ka langang maar ng mak lala mula sa mga tala ng depos t
account sa bangko o mula sa mga talaan ng trustee

Ang pagt t yak ng sakop ng seguro ay maar ng mag ng
masal muot kapag ang maaar ng baw ng trust ay may an m
o h g t na magkaka bang mga benep syaryo na ang mga
nteres ay h nd magkakas nlak . Sa gan tong mga kaso,
m numungkah ng FDIC na ang mga depos tor o ang kan lang
mga tagapagpayong p nans yal o legal ay mak pag-ugnayan
sa FDIC para sa tulong.

Mahalaga!

Ang sang may-ar na kum k lala sa sang benep syaryo b lang
may “l fe estate nterest” sa sang pormal na maaar ng baw ng trust (revocable trust) ay nararapat sa sakop ng seguro
hanggang sa $250,000 para sa benep syaryong yon. Ang
sang benep syaryo ng l fe estate ay sang benep syaryong
may karapatang tumanggap ng k ta mula sa trust o gumam t
ng mga depos to ng trust sa buong buhay ng benep syaryo,
kung saan ang bang mga benep syaryo ay tatanggap ng mga
nat t rang trust depos t pagkatapos mamatay ang benep syaryo
ng l fe estate.
Hal mbawa: Ang asawang lalak ang tang ng may-ar ng sang
l v ng trust, o trust na nagkakab sa habang buhay ang settlor,
na nagb b gay sa kanyang asawang babae ng sang l fe estate
nterest sa mga depos to ng trust, na ang nat t ra ay pupunta sa
kan lang dalawang anak sa pagkamatay ng kanyang asawang
babae. Ang p nakamalak ng sakop ng seguro para sa account
na to ay kakalkulah n gaya ng sumusunod: $250,000 x 3 magkaka bang benep syaryo, o p naram sa tatlong magkaka bang
benep syaryo, ay $750,000.

Mga Hindi Maaaring Bawiing Trust Account
Ang mga h nd maaar ng baw ng trust account ay mga
depos t account na h nahawakan kaugnay sa sang trust na
t natag al nsunod sa batas o nakasulat na trust agreement
kung saan ang may-ar (t nutukoy d n b lang sang grantor,
settlor o trustor) ay nagb b gay ng mga depos to o bang
ar -ar an sa trust, at s nusuko ang lahat ng kanyang
kapangyar hang kanselah n o baguh n ang trust. Ang
h nd maaar ng baw ng trust ay maaar d ng mal kha sa
pagkamatay ng may-ar ng sang maaar ng baw ng trust.
Ang maaar ng baw ng trust account na nag ng h nd maaar ng
baw ng trust account dah l sa pagkamatay ng may-ar ng trust
ay maar ng patuloy na maseguro al nsunod sa mga patakaran
para sa mga maaar ng baw ng trust. Samakatuw d, sa gan tong
mga kaso, ang mga patakaran sa bahag ng maaar ng baw ng
trust, h nd sa bahag ng to, ay maar ng gam t n upang mat yak
ang sakop.
Ang mga in eres ng isang benepisyaryo sa laha ng
mga deposi accoun sa ilalim ng hindi maaaring
bawiing rus na i ina ag ng parehong se lor a nasa
parehong nakasegurong bangko ay pinagsasamasama a isineseguro hanggang sa $250,000, anging
kung na ugunan ang laha ng mga sumusunod na
kinakilangan:

• Ang halaga ng nteres ng bawat benep syaryo ay dapat

walang mga kond syon ayon sa mga t natakda ng mga
patakaran ng FDIC

!

Kung magpapanat l ng nteres ang may-ar sa trust, ang
halaga sa p nat l ng nteres ng may-ar ay daragdag sa ba
n yang mga s ngle account, kung mayroon man, sa parehong
nakasegurong bangko, at ang kabuuan ay seseguro
hanggang sa $250,000.

Mahalaga!
Dah l ang mga h nd maaar ng baw ng trust ( rrevocable trust) ay
kadalasang naglalaman ng mga kond syong nakaka-apekto sa mga
nteres ng mga benep syaryo o nagb b gay sa sang trustee o sa
sang benep syaryo ng kapangyar hang galaw n ang pr ns pal, ang
sakop ng seguro para sa h nd maaar ng baw ng trust account ay
kadalasang l m tado sa $250,000.
Ang may-ar o kat wala (trustee) ng h nd maaar ng baw ng trust
account na h nd s gurado sa mga tadhana ng trust ay dapat
kumonsulta sa tagapagpayong legal o p nans yal.

Mga Account na Planong
Nagbibigay ng Benepisyo sa
Empleyado (Employee Beneft
Plan Account)
Ang account na planong nagb b gay ng benep syo sa
empleyado (employee benef t plan account) ay sang depos to
ng sang pens on plan, prof t-shar ng plan, def ned benef t
plan o bang plano ng benep syo sa empleyado, na h nd selfd rected.
Ka langang masapatan ng sang account na nakaseguro sa lal m
n tong kategor ya ang kahulugan ng sang employee benef t plan na
nakasaad sa bahag 3(3) ng Employee Ret rement Income Secur ty Act
(“ERISA”) ng 1974, mal ban sa mga planong kuwal p kado sa lal m
ng kategor ya ng pagmamay-ar ng Certa n Ret rement Account.
H nd s neseguro ng FDIC ang plano m smo, kund ang mga depos t
accounts na pag-aar ng plano.
Mga karagdagang panganga langan ng sakop:

• Ang mga pasya h ngg l sa pamumuhunan at pamamahala

ng account ay ka langang p namamahalaan ng sang plan
adm n strator (tagapangas wa ng plano) (h nd self-d rected
ng kalahok)

• Dapat hawak ng plan adm n strator ang mga papeles na
sumusuporta sa plano at nagsasaad ng mga nteres sa
benep syo ng mga kalahok

• Ka langang maayos na t n tulo ang account b lang sang
employee beneft account sa bangko

Kapag nasapatan ang lahat n tong mga k naka langan,
seseguro ng FDIC ang nteres sa plano ng bawat kalahok
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nang hanggang sa $250,000, h walay sa anumang mga
account na maaar ng mayroon ang p nagtatrabahuhan o
empleyado sa parehong nst tusyon na s neguro ng FDIC.
Ang segurong to ay madalas t natawag ng FDIC “passthrough coverage” dah l ang sakop ng seguro ay dumadaan
sa p nagtatrabahuhan (ang employer, o agent) na nagtatag
ng account papunta sa empleyado na t nutur ng na may-ar
ng mga pondo.
Kah t kuwal p kado ang mga plano para sa pass-through
coverage, ang sakop ng seguro ay h nd maar ng mat yak
sa pamamag tan lamang ng pagmumult pl ka ng b lang ng
mga kalahok sa $250,000 dah l kadalasan ang mga plan
part c pants (mga kalahok ng plano) ay may magkaka bang
mga nteres sa plano. Upang mat yak ang p nakamalak ng
halaga na maar ng magkaroon ang sang plano sa depos to
sa sang bangko at manat l ng ganap na nakaseguro,
k lalan n muna ang kalahok na may p nakamalak ng
kabahag ng mga pag-aar ng plano, at kalkulah n ang
bahag ng kalahok b lang sang pors yento ng kabuuang
mga ar -ar an ng plano. Pagkatapos hat n ang $250,000
sa pors yentong yon upang makuha ang p nakamalak ng
halaga na maar ng depos to ng sang plano sa sang
bangko.
Hal mbawa: Kung ang plano ay may 20 kalahok, ngun t ang
sang kalahok ay may 80% na kabahag sa mga pag-aar ng
plano, $312,500 ang p nakamalak ng halaga na maar ng
magkaroon ang plano na nakadepos to sa sang bangko
at manat l pa r ng ganap na nakaseguro. Ang halaga ay
kakalkulah n gaya ng sumusunod: $250,000 na h nat sa 80%
o 0.80 = $312,500.
Halimbawa 6:
Ang employee beneft plan, o planong nagbibigay ng benepisyo
pa a sa empleyado, na kuwalipikado pa a sa `sakop na passth ough'
Ang Happy Pet Vet Clinic ay ay proft-sharing plan para sa ga
e pleyado nito
Titulo ng Account

Balanse

Plano ng Bene isyo ng Ha
Plano
Mga Kalahok

J

y Vet Clinic

$700,000

Halagang
Halagang
Plano Kabahagi
Hindi
Kabahagi ng De osito Nakaseguro Nakaseguro

Dr. Todd

35% $ 245,000

$ 245,000

$0

Dr. Jones

30%

210,000

210,000

0

Tech Evans

20%

140,000

140,000

0

Tech Barnes

15%

105,000

105,000

0

Kabuuan ng Plano 100% $ 700,000

$ 700,000

$0

Paliwanag
Ang depos tong $700,000 ng employee benef t plan,
o planong nagb b gay ng benep syo sa empleyado,
ay ganap na nakaseguro. Dah l ang kabahag n Dr.
Todd sa depos tong $700,000 (35% ng $700,000 =
$245,000) ay mas mababa kaysa $250,000, at ang lahat
ng mga kabahag ng mga bang kalahok sa depos to ay
mas mababa kaysa $250,000, ang buong depos to ay
nakaseguro.

Upang mat yak ang p nakamalak ng halaga na maar ng
depos to sa sang bangko ng employee benef t plan
(planong nagb b gay ng benep syo sa empleyado) at mat yak
na lahat ng mga pondo ay nasakop nang ganap, hat n
ang $250,000 sa percentage share ng kalahok sa plano
na may p nakamalak ng nteres sa plano. Sa hal mbawang
to, $714,285 ang p nakamalak ng balanse na ganap na
maseseguro para sa planong to. Ang halaga ay kakalkulah n
gaya ng sumusunod: $250,000 na h nat sa 35% o 0.35 =
$714,285.

!

Ang mga kalahok sa plano na na s malaman nang h g t pa
tungkol sa kung paano s neseguro ang mga depos to ng
employee benef t plan (planong nagb b gay ng benep syo sa
empleyado) ay dapat kumonsulta sa tagapangas wa ng plano.

Mahalaga!
Ang mga depos to sa employee benef t plan (planong
nagb b gay ng benep syo sa empleyado) na h nd
kuwal p kado para sa “sakop na pass-through”, katulad ng
mga health at welfare plan (mga plano para sa kalusugan at
kapakanan), ay s neseguro nang hanggang $250,000 bawat
bangko. Ang mga health at welfare plans ay karan wang
hindi kuwal p kado para sa “sakop na pass-through” dah l
h nd maar ng mat yak ang mga nteres ng mga kalahok. Ang
kalahok ay tatanggap ng mga bayad mula sa plano batay sa
mga cla ms.

Mga Account ng mga Korporasyon/
Samahan (Partnership)/Asosasyong
Hindi Ing orporada
Ang mga depos tong pag-aar ng mga korporasyon,
partnersh p at asosasyong h nd ngkorporada, kab lang ang
mga organ sasyong p nagkakak taan at h nd p nagkakak taan
(`for-prof t' at `not-for-prof t'), ay s neseguro sa lal m ng
parehong kategor ya ng pag-aar . Ang mga gan tong depos to
ay s neseguro nang h walay sa mga personal na depos to ng
mga may-ar , stockholder, mga kasosyo o mga m yembro ng
organ sasyon.
Upang mag ng kwal p kado para sa sakop ng seguro
sa lal m n tong kategor ya ng pagmamay-ar , ang
korporasyon, samahan o asosasyong h nd ngkorporada ay
ka langang abala sa sang “ ndepend yenteng akt b dad,”
nangangahulugang ang ent dad ay p namamahalaan h g t
sa lahat para sa sang layun n mal ban sa pagpapataas ng
sakop ng seguro sa depos to.
Ang laha ng mga deposi o na pag-aari ng isang
korporasyon, samahan, o asosasyong hindi ingkorporada
sa parehong bangko ay pinagsasama-sama a isineseguro
nang hanggang sa $250,000.
Ang mga account na pag-aar ng parehong korporasyon,
samahan, o asosayong h nd ngkorporada ngun t t nalaga para sa
mga magkaka bang layun n ay h nd h walay na seseguro.
Hal mbawa: Kung ang korporasyon ay may sang operat ng
account at sang reserve account sa parehong bangko,
pagsasamah n ng FDIC ang dalawang account at s seguro ang
mga depos to hanggang sa $250,000. Gayund n, kung ang
korporasyon ay may mga d b syon o mga yun t na h nd h walay
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na n ngkorporada, pagsasamah n ng FDIC ang mga depos t
account ng mga d b syon o yun t na yon sa anumang bang
depos t account ng korporasyon sa bangko, at ang kabuuan ay
s seguro nang hanggang sa $250,000.

Hanggang Hulyo 20, 2011, walang d perens ya ang depos t
nsurance coverage, o sakop ng seguro sa depos to, kapag
d nepos to ng op syal na tagapag- ngat ang pera sa sang
nakasegurong bangko na nasa loob at nasa labas ng estado.

Ang dam ng mga kasosyo, m yembro o account s gnator es
na napatunayan ng sang korporasyon, samahan o
asosasyong h nd ngkorporada, ay hindi nakaka-apekto sa
sakop ng seguro.

Sakop mula Hulyo 21, 2011 hanggang
Disyembre 31, 2012
S mula Hulyo 21, 2011, papah ntulutan ang mga bangko
na magbayad ng nteres sa mga demand depos t accounts.
B lang resulta, sa panahong to, ang mga accounts na hawak
ng sang op syal na tagapag- ngat ng sang government un t
ay seseguro gaya ng sumusunod:

Hal mbawa: S n seguro ng FDIC ang mga depos tong
pag-aar ng sang homeowners' assoc at on sa sang
nakasegurong bangko nang hanggang $250,000 sa
kabuuan, h nd $250,000 para sa bawat m yembro ng
asosasyon.

!

Mga in-state accounts

• hanggang $250,000 para sa p nagsamang halaga para

Ang mga asosasyong h nd ngkorporada na karan wang
s neseguro sa lal m ng kategor yang to ay ang mga
s mbahan at bang mga rel h yosong organ sasyon, mga
organ sasyon ng komun dad, organ sasyong s b ko at mga
soc al club.

sa lahat ng mga t me at sav ngs accounts (kabilang ang
mga NOW accoun s)

• hanggang $250,000 para sa p nagsamang halaga ng

lahat ng mga nterest-bear ng demand depos t accounts,
at

Mahalaga!

• sakop na walang hangganan para sa mga non nterest-

Ang mga account na nasa pangalan ng sang sole
propr etorsh p (ka sa- sang pagmamay-ar ) ay h nd s neseguro
sa lal m n tong kategor ya ng pagmamay-ar . Sa hal p, to
ay s neseguro b lang mga depos to ng may-ar sa s ngle
account, na sasama sa kanyang mga bang s ngle account,
kung mayroon man, sa parehong bangko at ang kabuuan ay
seseguro hanggang sa $250,000.

bear ng transact on accounts
Mga Out-of-state accounts

• hanggang $250,000 para sa p nagsamang halaga ng

lahat ng mga t me accounts, sav ngs accounts (kabilang
ang mga NOW accoun s) at mga nterest-bear ng
demand depos t accounts, at

• sakop na walang hangganan para sa mga non nterest-

Mga Account ng Pamahalaan

bear ng transact on accounts

Kab lang sa kategor yang k lala b lang Government accounts,
o mga account ng Pamahalaan (t natawag d n mga Publ c
Un t account), ang mga depos t account ng:

Sakop simula Enero 1, 2013
Sa Enero 1, 2013, mawawalang-b sa ang pansamantalang
sakop na walang hangganan para sa mga non nterestbear ng transact on accounts. Kung kaya, ang mga accounts
na hawak ng sang op syal na tagapag- ngat ng sang
government un t ay seseguro gaya ng sumusunod:

• Estados Un dos, kab lang ang mga ahens yang pederal
• Anumang estado, county, mun s pyo (o sang pol t cal na

subd v s on ng anumang estado, county o mun s pyo), ng
D str to ng Columb a, Puerto R co at ng bang mga pagaar at ter toryo ng pamahalaan

Mga in-state accounts

• hanggang $250,000 para sa p nagsamang halaga ng

• Isang tr bong Ind an

lahat ng mga t me at sav ngs accounts (kabilang ang
mga NOW accoun s), at

Ang sakop ng seguro ng sang account ng pamahalaan ay
kaka ba dah l ang sakop ng seguro ay p nagkakaloob sa op syal
na tagapag- ngat (custod an) ng mga depos to na pag-aar ng
pamahalaan o ng publ c un t, at h nd sa government un t m smo.

Sakop mula Disyembre 31, 2010
hanggang Hulyo 20, 2011
S mula D syembre 31, 2010 ang mga non nterest-bear ng
transact on accounts, o mga transact on accounts na
h nd gumagana ng nteres, ay magkakaroon ng unl m ted
coverage, o sakop na walang hangganan.
Kung kaya, sa panahong to, ang mga accounts na hawak ng
sang op syal na tagapag- ngat ng sang government un t ay
s neguro gaya ng sumusunod:

• hanggang sa $250,000 para sa p nagsamang kabuuan

ng lahat ng mga t me at sav ngs depos ts (kabilang ang
mga NOW accoun s), at

• sakop na walang hangganan para sa mga non nterestbear ng transact on accounts

• hanggang $250,000 para sa lahat ng mga demand
depos t accounts ( nterest-bear ng at non- nterest bear ng)
Mga Out-of-state accounts

• hanggang $250,000 para sa p nagsamang kabuuan ng

!

lahat ng mga depos t accounts

Mahalaga!
Ang sang Negot able Order of W thdrawal (NOW) account ay
sang sav ngs depos t account, hindi sang demand depos t
account.
Upang matuto nang h g t pa tungkol sa sakop ng seguro
sa depos to para sa mga Account ng Pamahalann, t ngnan
ang P lyego ng mga Katotohanan, o Fact Sheet, ng FDIC Mga Seguro sa Depos to para sa mga Account na Hawak
ng mga Government Depos tor sa:
www.fdic.gov/deposi /deposi s/fac shee .h ml
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Mga Tanong at Mga Sagot
1. Paano ako magiging kwalipikado para sakop ng seguro
ng FDIC, sa halagang higi pa sa $250,000?
Nagb b gay ang FDIC ng h walay na sakop ng seguro para sa
mga depos to ng depos tor sa parehong bangkong nakaseguro
kung ang mga pondo ay nasa magkaka bang kategor ya ng
pagmamay-ar . Upang mag ng kuwal p kado para sa p nalawak
na sakop na to, ang mga k naka langan para sa sakop ng seguro
sa bawat kategor ya ng pagmamay-ar ay dapat matugunan.
Ip napak ta ng hal mbawa sa baba kung paano ang sang
pam lyang may apat na m yembro - sang asawang lalak
at asawang babae na may dalawang anak - ay maaar ng
mag ng kuwal p kado para sa hanggang $3 m lyon na sakop
mula sa FDIC sa sang nakasegurong bangko. Ip napalagay
ng hal mbawang to na ang mga pondo ay nasa mga
kuwal p kadong depos t products, o mga t po ng depos to, sa
sang nakasegurong bangko, at ang mga to lamang ang mga
account na mayroon ang pam lya sa bangko.
Pans n n: Ang tang ng layun n n tong hal mbawa ay ang
paglarawan ng paggam t ng ba’t bang account ownersh p
categor es, o mga kategor ya ng pagmamay-ar ng account, at
hindi ang pagb gay ng payo sa estate plann ng (pagpaplano
ng mga ar -ar an).
Halimbawa 7:
Sakop ng segu o pa a sa isang pamilyang may apat na deposit account sa higit sa isang katego iya ng pagmamay-a i.
Kategoriya ng
Pagmamay-ari
ng Account

May-ari

Pinakamalaking
Bene is- Maseseguyaryo rong Halaga

sawang
Lalaki

Single
ccount

sawang
Lalaki

$

sawang
Babae

Single
ccount

sawang
Babae

sawang Lalaki
IR

Partikular na
ccount sa
Pagreretiro

sawang
Lalaki

250,000

sawang Babae
IR

Partikular na
ccount sa
Pagreretiro

sawang
Babae

250,000

Titulo ng
Account

Mag-asawa

250,000

Joint
ccount Mag-asawa

500,000

sawang Lalaki Maaaring Bawiing
POD
Trust ccount

sawang
Lalaki

sawang
Babae

250,000

sawang Babae Maaaring Bawiing
POD
Trust ccount

sawang
Babae

sawang
Lalaki

250,000

Living Trust ng Maaaring Bawiing
Mag-asawa
Trust ccount Mag-asawa

nak 1
nak 2

Kabuuan

J

250,000

1,000,000
3,000,000

Paliwanag
Ka egoriya Ng Pagmamay-ari na Single Accoun
P nagsasama ng FDIC ang lahat ng mga s ngle account na
pag-aar ng parehong tao sa parehong bangko, at s neseguro
ang kabuuan hanggang $250,000. Ang mga s ngle account

depos t ng Asawang Lalak ay h nd lumalampas sa $250,000
kung kaya ang mga pondo n ya ay ganap na nakaseguro.
Ang mga parehong katotohanan ay angkop sa mga s ngle
account depos t ng Asawang Babae. Kapwa account ay
ganap na nakaseguro.
Ka egoriya ng Pagmamay-ari na Par ikular na
Accoun para sa Pagrere iro
P nagsasama ng FDIC ang lahat ng mga part kular
na account sa pagreret ro na pag-aar ng parehong
tao sa parehong bangko at s neseguro ang kabuuan
hanggang sa $250,000. Ang Mag-asawa ay may t g- sang
depos tong IRA sa bangko na may balanseng $250,000.
Dah l ang bawat account ay nasa loob ng hangganan ng
seguro, ang mga pondo ay ganap na nakaseguro.
Ka egoriya ng Pagmamay-ari na Join Accoun
Ang Mag-asawa ay may sang jo nt account sa bangko.
P nagsasama ng FDIC ang mga kabahag ng lahat ng mga
jo nt account sa bangko ng bawat kasosyong may-ar at
s neseguro ang kabuuan ng bawat kasosyong may-ar nang
hanggang $250,000. Ang kabahag ng pagmamay-ar ng
Asawang Lalak sa lahat ng mga jo nt account sa bangko
ay katumbas ng ½ ng jo nt account o $250,000, kaya ang
kanyang kabahag ay ganap na nakaseguro. Ang kabahag ng
pag-aar ng Asawang Babae sa lahat ng mga jo nt account sa
bangko ay katumbas ng ½ ng jo nt account o $250,000, kaya
ang kanyang kabahag ay ganap na nakaseguro.
Ka egoriya ng Pagmamay-ari na Maaaring Bawiing
Trus Accoun (Revocable Trus Accoun )
Upang mat yak ang sakop ng seguro para sa mga maaar ng
baw ng trust account, t n t yak muna ng FDIC ang bahag
ng mga depos to ng trust na pag-aar ng bawat may-ar . Sa
hal mbawang to:

• Kabahag ng Asawang Lalak = $750,000 (100% ng POD

account ng Asawang Lakak na b nabangg t ang Asawang
Babae b lang benep syaryo at 50% ng Husband and W fe
L v ng Trust account, na kum k lala sa Anak 1 at Anak 2
b lang mga benep syaryo)

• Kabahag ng Asawang Babae = $750,000 (100% ng POD

account ng Asawang Babae na b nabangg t ang Asawang
Lalak b lang benep syaryo at 50% ng Husband and W fe
L v ng Trust Account, na kum k lala sa Anak 1 at Anak 2
b lang mga benep syaryo)

Pangalawa, t n t yak ng FDIC ang dam ng mga benep syaryo
ng bawat may-ar . Sa hal mbawang to, ang bawat may-ar
ay may tatlong kaka bang benep syaryo (Asawa, Anak 1
at Anak 2). Kapag ang may-ar ng maaar ng baw ng trust
ay nagbabangg t ng l ma o mas kaunt pang kaka bang
benep syaryo, ang may-ar ay seseguro nang hanggang
$250,000 para sa bawat sang kaka bang benep syaryo. Ang
kabahag ng Asawang Lalak sa mga maaar ng baw ng trust
depos t ay seseguro nang hanggang $750,000 ($250,000
p naram sa tatlong mga benep syaryo = $750,000). Ang
kabahag ng Asawang Babae sa mga maaar ng baw ng trust
depos t ay seseguro nang hanggang $750,000 ($250,000
p naram sa tatlong mga mga benep syaryo = $750,000).
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Kamatayan ng May-ari ng Account o
B n pisyaryo
2. Ano ang mangyayari sa sakop ng seguro kapag
nama ay ang may-ari ng accoun ?
Is neseguro ng FDIC ang account ng sang namatay na tao
na para bang buhay pa ang naturang tao hanggang sa an m
na buwan pagkamatay ng may-hawak ng account (account
holder). Sa panahong palug t na to, ang sakop ng seguro sa
mga account ng may-ar ay h nd magbabago mal ban kung
ang mga straktura ng account ay b nago ng mga part dong
p nah ntulutang gaw n to. Karagdagan, h nd papatupad
ng FDIC tong panahong palug t kung magreresulta sa mas
mababang sakop.
3. Ano ang epek o ng kama ayan ng isang benepisyaryo
ng isang hindi pormal na maaaring bawiing rus , o
informal revocable rus (halimbawa accoun na POD na
accoun ) sa sakop ng seguro?
Walang panahong palug t kung namatay ang benep syaryo
ng sang POD account. Kadalasan, ang sakop ng seguro para
sa mga depos to ay agad bababa.
Hal mbawa: Nagdepos to ang sang na ng $500,000 sa sang
POD account sa sang nakasegurong bangko at ang kanyang
dalawang anak ang b nangg t b lang mga benep syaryo sa mga
tala ng account sa bangko. Habang buhay pa ang may-ar at
kapwa benep syaryo, ang account ay nakaseguro hanggang
$500,000 ($250,000 p naram sa dalawang benep syaryo
= $500,000). Kung mamatay ang sang benep syaryo, ang
sakop ng seguro para sa POD account ng na ay agad baba
papuntang $250,000 ($250,000 p naram sa sang benep syaryo
= $250,000).
4. Ano ang epek o ng kama ayan ng isang benepisyaryo
ng isang pormal na maaaring bawiing rus , o formal
revocable rus , sa sakop ng seguro?
Katulad ng mga h nd pormal na maaar ng baw ng trust,
ang panahong palug t na an m na buwan ay h nd angkop
sa kamatayan ng sang benep syaryong b nangg t sa sang
pormal na maaar ng baw ng trust account. Subal t, ang mga
tadhana ng pormal na maaar ng baw ng trust ay maaar ng
pumayag na magkaroon ng sang kahal l ng benep syaryo o
lang bang mul ng pagbabahag (red str but on) ng mga trust
depos t. Depende sa mga tadhanang to, ang sakop sa seguro
ay maaar ng magbago o h nd .

Pagsasama-sama ng mga Nakas gurong
Bangko
5. Ano ang mangyayari sa sakop ng aking seguro
kung mayroon akong mga deposi o sa dalawang
nakasegurong bangkong nagsama-sama?
Kapag ang dalawa o h g t pang mga nakasegurong bangko
ay magsasama-sama, ang mga depos to mula sa b n l ng
bangko ay s neseguro nang h walay sa mga depos to ng
bum b l ng bangko sa buong t nagal ng an m na buwan man
lamang pagkatapos ng pagsasama-sama. Itong panahong

palug t ay magb b gay sa depos tor ng pagkakataong bah n
ang straktura ng kanyang mga account, kung ka langan.
Ang mga CD mula sa b n l ng bangko ay h walay na seseguro
hanggang sa p nakamaagang petsa ng matur ty makal pas
ang pagtatapos ng panahong palug t na an m na buwan.
Ang mga CD na nag-mature sa loob ng panahon na an m na
buwan at na-renew para sa parehong tan ng at sa parehong
dolyar na halaga (mag ng mayroon o walang na pong nteres)
ay patuloy na sesegurong h walay hanggang sa unang petsa
ng matur ty makal pas ang panahong an m na buwan. Kung
ang sang CD ay nag-mature sa loob ng panahong palug t na
an m na buwan at na-renew sa anumang bang batayan, to
ay h walay na seseguro hanggang lamang sa pagtatapos ng
panahong palug t na an m na buwan.

Mga Pinagkatiwalang Account
(Fiduciary Account)
6. Ano ang mga pinagka iwalang accoun ?
Ang mga p nagkat walang account, o f duc ary account, ay
mga depos t account na pag-aar ng sang part do ngun t
hawak ng bang part do sa sang kapas dad na pagkat wala.
Maar ng mab lang sa mga ugnayang pagkat wala, o mga
f duc ary relat onsh p, ngun t h nd l m tado sa, ang sang
ahente, nom nado, tagapag-alaga, nagpapatupad o tagapagngat. Kab lang sa mga common f duc ary account ang mga
account na Un form Transfers to M nors Act, mga `escrow
account', mga `Interest On Lawyer' Trust Account at mga
depos t account na nakuha sa pamamag tan ng sang broker.
7. Ano ang mga disclosure requiremen s, o
pangangailangan sa pagpapaalam, ng FDIC hinggil sa
mga pinagka iwalang (fduciary) accoun ?
Ang pagkat walang ur ng account ay ka langang nakasaad
sa mga rekord ng depos t account ng bangko (hal mbawa,
“Jane Doe b lang Tagapag- ngat para kay Sus e Doe” o “F rst
Real Estate T tle Company, Escrow Account ng Kl yente”).
Ang pangalan at ownersh p nterest ( nteres sa pagmamay-ar )
ng bawat may-ar ay dapat maar ng mat yak gam t ang mga
tala ng depos t account ng nakasegurong bangko o mula sa
mga talang p nanat l ng ahente (o ng bang tao o ent dad na
sumang-ayong pangalagaan ang mga tala para sa ahente).
Ang mga espesyal na patakaran sa pagpapaalam ay papatupad
sa mga mult -t ered na f duc ary relat onsh p, o ugnayang
pagkat wala. Kung pagsasamah n ng ahente ang mga depos to
ng maram ng may-ar sa sang account at ang mga patakaran sa
pagpapaalam ay natugunan, ang mga depos to ng bawat mayar ay seseguro b lang mga depos to ng may-ar ng yon.
8. Paano isineseguro ng FDIC ang mga pondong
idineposi o ng isang pinagkaka iwalaan, o fduciary?
Ang mga pondong d nepos to ng sang f duc ary, o
kat wala para sa sang tao o ent dad (ang may-ar )
ay s neseguro b lang mga depos to ng may-ar kung
natugunan ang mga panganga langan sa pagpapaalam
h ngg l sa mga p nagkat walang (f duc ary) account.
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9. Ang mga pondong idineposi o ng isang ka iwala
(fduciary) ay isineseguro ba nang hiwalay mula
sa mga ibang deposi accoun ng may-ari na na sa
parehong bangko?
Ang mga pondong d nepos to ng sang f duc ary, o kat wala
para sa sang tao o ent dad (ang may-ar ) ay dadagdag
sa anumang bang mga depos to ng may-ar sa parehong
kategor ya ng pagmamay-ar sa parehong bangko at seseguro
hanggang sa angkop na hangganan.
Hal mbawa: Bum l ang broker ng CD sa halagang $250,000
para sa sang customer sa ABC Bank. Ang customer ay mayroon
nang check ng account sa kanyang pangalan sa ABC Bank
na $15,000. Ang mga dalawang account ay pagsasamah n
at seseguro nang hanggang $250,000 sa kategorya ng
pagmamay-ar na s ngle account. Dah l ang mga s ngle
ownersh p na depos to ng customer ay umabot sa $265,000,
ang $15,000 ay h nd nakaseguro.

Mga H alth Savings Accounts
10. Ano ang isang Heal h Savings Accoun ?
Ang Health Sav ngs Account (HSA) ay sang tax-exempt
trust (trust na h nd b nubuw san) o custod al depos t na
kuwal p kado sa IRS, na t natatag sa sang kuwal p kadong
HSA trustee, gaya ng sang bangkong s neguro ng FDIC,
upang mabayaran ang sang depos tor para sa kanyang lang
gastos sa pagpapagamot o masaul sa kanya ang bahag ng
kanyang g nugol.
11. Paano isineseguro ng FDIC ang isang HSA?
Ang sang HSA, gaya ng anumang bang depos to, ay
s neseguro batay sa kung s no ang may-ar ng mga pondo at
kung ang mga benep syaryo ay nabangg t. Kung nagbukas
ang sang depos tor ng sang HSA at nagbangg t s ya ng mga
benep syaryo mag ng sa HSA agreement o sa mga tala ng
bangko, seseguro ng FDIC ang depos to sa lal m ng kategor ya
ng pagmamay-ar ng Revocable Trust Account. Kung nagbukas
ang sang depos tor ng sang HSA at h nd s ya nagbangg t ng
s numang benep syaryo, seseguro ng FDIC ang depos to sa lal m
ng kategor ya ng pagmamay-ar ng S ngle Account.
12. Paano dapa i i ulo ang isang HSA?
Ang pagk lala ng sang depos to b lang sang HSA, gaya ng
“HSA n John Sm th”ay sapat para sa pagt tulo ng depos to
upang mag ng kuwal p kado para sa sakop ng S ngle
Account o Revocable Trust Account, depende sa kung
mayroong mga kuwal p kadong benep syaryong nabangg t.

Mg Mortgag S rvicing Accounts
13. Paano isineseguro ang mga Mor gage Servicing Accoun s?
Ang mga Mortgage Serv c ng Accounts ay mga accounts
na p nangangalagaan ng sang mortgage serv cer, sa sang
custod al o bang f duc ary capac ty (sa sang kapas dad b lang
tagapag- ngat o bang kapas dad na pagkat wala), na b nubuo
ng mga bayad ng pr nc pal at nterest (P&I) mula sa mga
mortgagor, o mga nagsangla ng ar -ar an.

Is neseguro ang nat t pong balanseng b nayad sa account ng
mga mortgagor. Ang sakop ay b n b gay sa mortgage serv cer
o mortgage nvestor, sa halagang hanggang $250,000 bawat
mortgagor (ang borrower o may-utang). Ang kalkulasyon
ng sakop para sa bawat P&I account ay h walay kung ang
mortgage serv cer o mortgage nvestor ay nagtaguyod ng
h g t sa sang P&I account sa sang bangko.
Hal mbawa, ang sang mortgage serv cer ay nangongolekta
mula sa sang l bong ba’t bang may-utang ng kan lang
buwanang mortgage payment sa halagang $2,000 (P&I)
at n lalagay ang mga pondo sa sang mortgage serv c ng
account. Nakaseguro ba ang nat pong $2,000,000 na balanse
ng mortgage serv c ng account ng mortgage serv cer? Oo,
ang account ay ganap na nakaseguro sa mortgage serv ces
dah l ang bawat bayad na $2,000 (P&I) mula sa mga
mortgagor ay h walay na nakaseguro nang hanggang sa
$250,000.
Kah t madalas nangongolekta at nagtatab ng tax at
nsurance (T&I, o mga bawad para sa buw s at seguro) ang
mga mortgage serv cer, tong mga account ay p nanat l ng
h walay at h nd t nutur ng mga Mortgage Serv c ng Account
para sa mga hangar n ng seguro sa depos to. Ang mga T&I
depos ts ay pag-aar ng mga mortgagor hanggang mabayad
ang kan lang mga real estate taxes at/o property nsurance
prem um sa tax ng author ty o nsurance company. Ang mga
T&I depos ts ay s neseguro sa sang “pass-through” bas s sa
bawat mortgagor.

Ang mga Cov rd ll Education Savings
Accounts
14. Paano isineseguro ang isang Coverdell Educa ion Savings Accoun ?
Is neseguro ang sang Coverdell Educat on Sav ngs Account
b lang sang rrevocable trust account. Kah t tong account ay
madalas na t natawag na sang Educat on IRA, to ay walang
k nalaman sa pagreret ro at sa gayon h nd s neseguro b lang
sang self-d rected ret rement account. Ito ay sang pangakong
h nd maaar ng baw n na b nuo upang magbayad ng mga
kuwal p kadong gastos sa pag-aaral ng sang t nalagang
benep syaryo.

