
Tagalog Version 

Pangkalahatang mga pamamaraan para sa pagbawi ng kabayaran ng empleyado (EC) sa ilalim ng 

Ordinansa sa Kabayaran ng Empleyado at / o sa mga pinsala ayon sa batas 
 

Paghahabol laban sa maypagawa sa hukuman 

Ang nasugatang empleyado / (mga) 

miyembro ng pamilya ng namatay na 

empleyado ay magsisimula sa paglilitis sa 

hukuman upang makakuha ng EC at / o 

kabayaran sa mga pinsala. 
Paunawa

 

Pag-apply sa Lupon ng Pondong Tulong sa 

Kabayaran ng Mga Empleyado (ang Lupon) 

para sa kabayaran mula sa Pondo

 

 

 

Ang maypagawa ay hinatulan ng hukuman 

na mananagot sa pagbabayad ng halaga ng 

EC at / o mga pinsala. 
 

 

Binayaran ng maypagawa ang binanggit na 

halaga o mayroong insurance ng EC a may 

bisa upang masakop ang kanyang mga 

pananagutan ? 

Oo 

Ipapatupad ng nasugatang empleyado / (mga)  

miyembro ng pamilya ng namatay na empleyado 

ang utos ng hukuman laban sa maypagawa ngunit 

hindi nakakuha ng ginawad na halaga. 

Hindi

Nalutas ang 

Kaso 
Ang kautusan ng bangkarota / pagpapahinto ay 

ibinigay ng hukuman laban sa hindi tumupad na 

maypagawa. 

(Pagproseso ng aplikasyon  

ng Lupon) 

Ang nasugatang empleyado / (mga) miyembro ng 

pamilya ng namatay na empleyado ay magsusumite 

ng aplikasyon sa Lupon. 

 

 

Pinapatunayan ng Lupon ang aplikasyon at 

ipinaalam sa aplikante ang resulta sa pamamagitan 

ng sulat. 

 

 

Mag-aayos ng pagbabayad ang Lupon kapag 

naaprubahan ang aplikasyon. 
 

 

Paunawa: Ang nasugatang empleyado / (mga) miyembro ng pamilya ng namatay na empleyado ay dapat magbigay ng nakasulat 

na abiso sa Lupon tungkol sa paglilitis sa loob ng 30 araw pagkatapos ng petsa kung saan ang aplikasyon para sa kabayaran ng 

empleyado o ang kautusan ay inihain sa Hukuman upang magawa ng Lupon ang mga kinakailangang pagtatanong at kung 

kinakailangan ng kaso, mag-aplay sa hukuman na sumali bilang isang partido sa mga paglilitis sa unang yugto upang 

maprotektahan ang interes ng Pondo. Ang magkahiwalay na abiso ay kinakailangan kaugnay sa mga paglilitis sa EC at paglilitis 

sa kabayaran sa pinsala. Sinumang taong mabigo sa pagpapadala ng kinakailangang abiso sa Lupon sa loob ng nabanggit ng 

batas na panahong 30 araw ay hindi karapat-dapat para sa anumang kabayaran mula sa Pondo. 


