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Ang mga interesadong aplikante ay
maaaring mag-sign up para sa mga

programa ng ACPC sa AgriCredit Client
E-Signup System (ACPC ACCESS)

Website sa acpcaccess.ph

Paano mag-sign up

Contact us
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Packaging ng Business
Proposal at Referral sa Partner
Lending Conduit (PLC)

Step 5

Kapag kumpleto na ang iyong
documentary requirements, ipapadala ito
ng ACPC sa Partner Lending Conduit
(PLC)
I-monitor ang status ng iyong application
gamit ang ACPC ACCESS account at       
 i-check ang email para sa iba pang mga
detalye

Processing, Evaluation, at
Credit Decision ng PLC

Step 6

Ang Partner Lending Conduit ay ang
magsasagawa ng evaluation, Credit and
Background Investigation, at mag-
aapruba ng iyong loan application
Sila rin ang mag-re-release ng iyong loan,
at mangongolekta ng repayment batay sa
napagkasunduang loan termacpc.

gov.p
h



Mag-sign-up at Gumawa ng
Account

Step 1

Bisitahin ang acpcaccess.ph at i-click ang
“Sign-up” button sa itaas na kaliwang
bahagi ng page
Piliin ang iyong kategorya para gumawa
ng account at maidirekta sa programang
nababagay sa iyo
Punan ang form at i-click ang "Submit"
button sa kanang ibabang bahagi ng
page
I-verify ang iyong account sa iyong email
Maaari ka nang mag-log in sa ACPC
ACCESS gamit ang iyong verified account

Mag-schedule at Umattend
ng Online Program Briefing

Step 2

I-click ang "Program Briefing" para mag-
schedule ng briefing para sa programang
gusto mong aplayan
Piliin ang petsa at oras na gusto mo at i-
click ang "Attend"
Bisitahin ang iyong email para sa mga
detalye sa pagdalo sa briefing ng
programa
Dumalo sa Program Briefing sa iyong
schedule para ma-orient sa loan program
na iyong inapplyan

Mag-log in sa iyong account, i-click ang
"Sign up for Program", at piliin ang
programang gusto mong applayan
Punan ang sign-up form
I-download ang template ng business plan,
punan ito, i-upload at tiyaking kumpleto
ang iba pang requirements
Huwag kalimutang i-click ang "Submit"
button

Piliin ang ANYO-OFW Loan Program para
ma-redirect sa OWWA ACCESS
Mag-log in muli, punan ang form, at i-click
ang “Submit” button para magrequest ng
OWWA Certification
Kapag na-upload na ang OWWA
Certification sa iyong account,
makakatanggap ka ng email para
magpatuloy sa susunod na hakbang

Para sa repatriated OFWs

Mamili ng Loan Facility
at Kumpletuhin ang
Documentary Requirements

Step 3ACPC LOAN PROGRAMS
6-STEP LOAN
AVAILMENT PROCESS  

Basahin ang Business Plan Template
Instructional Manual o panoorin ang
instructional video na ipadadala sa inyo
Matapos basahin/panoorin ang
manual/video, i-revise ang iyong business
plan base sa template
Ipadala ang iyong updated at editable
business plan (Word file) at financial
statement (Excel file) sa
advocacy.online@acpc.gov.ph
Ipadadala ng ACPC ang iyong updated
business plan sa External Service Provider
para sa review and monitoring 
Dumalo ng one-on-one mentoring para sa
Business Plan Enhancement

Dumalo ng One-on-one Mentoring
para sa Business Plan Enhancement
(kung kinakailangan)

Step 4

Mag-sign up at pumili ng
schedule para sa kanilang
Program Briefing

Mag-download ng simpleng
business plan template

Magsumite ng documentary
requirements

I-monitor ang status ng iyong
application

Ang ACPC ACCESS ay ang upgraded
online sign-up platform para sa mga
gustong mag-apply sa mga ACPC loan
program.

Sa ACPC ACCESS website, ang loan
applicants ay maaaring:

AgriCredit ClientAgriCredit Client
E-Signup SystemE-Signup System
(ACPC ACCESS)(ACPC ACCESS)  

acpc.
gov.p

h


