Welcome Remarks
Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat! Lubos po ang aming
pasasalamat una sa ating Panginoon sa paggabay niya at sa umaapaw
na biyaya na ipinagkaloob niya sa CARD MBA at sa buong CARD MRI sa
loob ng 20 taon. Kaya sa araw pong ito ay inuna natin ang pag-aalay ng
pasasalamat sa Kanya. At sa inyo pong lahat salamat po sa pagpapaunlak
sa pagdalo sa araw na ito at welcome po kayong lahat sa ating pagdiriwang
ng ika-20 annibersaryo ng CARD MBA.
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Pagbabalik-tanaw sa dalawampung taong
paglalakbay
Sa loob ng dalawang dekada, marami ang nangyari at naganap at lahat
ng ito ay nakita ng inyong lingkod at masasabi ko pong maging ako ay
hindi ko akalain na maaabot ng CARD MBA ang lahat ng ito. Kaya ang
dalawang araw na ito ay puno ng pasasalamat at pagbabalik-tanaw.
Malayo-layo na rin ang ating narating sa pagbibigay ng mga produktong
akma at naaangkop sa pangangailangan ng ating mga miyembro.
Kaya ang aming panuntunan dapat ang mga produktong ito ay laging
abot-kaya ng ating mga miyembro. At iyan nga po ang ibig sabihin ng
Microinsurance. Nang nag-umpisa tayo noong 1999 hindi pa po buzzword
noon ang microinsurance pero ginagawa na pala natin ang layunin nito.
Isa tayo sa naging daan para mapalaganap ito sa ating bansa at maging
sa ibang bansa dahil isang hangarin natin lalo na ng ating Founder and
Chairman Emeritus Dr. Jaime Aristotle B. Alip ay gawin ang Pilipinas na
Microinsurance Capital of the World.
Nakilala rin po tayo sa mabilis na pagbibigay ng serbisyo sa ating mga
miyembro at hindi po tayo tumitigil sa pagpapaganda at pagpapabilis
ng ating proseso dahil ang lagi po naming payo sa mga staff ay hindi po
mahalaga sa isang miyembro ang laki ng assets kung mabagal naman
ang serbisyo dahil ang mga taong ating pinaglilingkuran ay sila po ang
tunay at higit na nangangailangan. Mahigit na 95% claims ng ating mga
kasapi ang nababayaran natin sa loob ng dalawampu’t apat na oras at
patuloy po nating nagagawa ito dahil sa masigasig at dedikadong mga
MBA Coordinator. Saludo po kami sa paglilingkod na ibinibigay ninyo sa
CARD MBA kung kaya’t maya-maya lamang po ay matutunghayan natin
ang pagbibigay ng pagkilala sa ating mga Natatanging MBA Coordinator.
Pinasasalamatan din po natin ang mga naumpisahan at hindi matatawarang
kontribusyon ni Mr. Alexander Dimaculangan sa unang dekada ng CARD
MBA. Marami siyang naipatupad at ipinagpatuloy po natin iyon katulong
ang Pamunuan ng CARD MRI. Kaya lagi ko pong natatandaan ang
mensahe ni Boss na challenge sa next generation of leaders of CARD ang
“passing of baton”. Isang hamon po talaga ito pero naging maayos ang
lahat dahil sa suporta ng buong Management at Board ng CARD MBA at
ng buong Pamunuan ng CARD MRI. Who knows, another baton might be
passed later on which is always a welcome opportunity and blessing for
everybody.
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How CARD MBA will Move forward
Sa tuwing anniversary ng CARD MBA, ang bida ay walang iba kung hindi
ang ating minamahal na mga miyembro, ang humigit kumulang na
anim na milyong kasapi at humigi’t kumulang 20 milyong indibidwal na
binibigyan natin ng seguro and still counting because we are championing
the 5-8-40. Katulong po natin ang CaMIA at CPMI sa pag-abot ng 40
million indibidwal at bago matapos ang taong 2020 mataas po ang aming
kumpiyansa na maaabot po natin ito dahil lahat ng pangarap ng CARD ay
ipinagkakaloob ng nasa Taas dahil alam Niya na ang lahat ng ating iniisip
ay patungo sa pagtataguyod ng pagsupil ng kahirapan sa Pilipinas.
Ngayon pong dalawang dekada na tayo, ano pa ang maaari nating magawa
para sa walong milyong miyembro? Malimit po naming sinasabi na hindi
kami tumitigil sa pag-iisip ng ano pa ang pwede nating ihain sa ating mga
miyembro at dahil nandyan na ang digital transformation, maaari pong
dumating ang araw na mas mabilis na ang application sa insurance, hindi
po ito imposible dahil inuumpisahan na ito sa ngayon ng CARD Pioneer
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Microinsurance Inc. sa pamamagitan ng chatbot. Dahil dito, maaari din
po nating mas pabilisin pa ang mga serbisyo natin lalo na sa pagbabayad
ng claim. Anong number pa kaya ang maiisip natin dahil nag-umpisa tayo
sa 1-3-5 at 8-24? Abangan po natin ang mga susunod na kabanata.
Isang napakahalagang mensahe ang ibinigay sa atin kagabi ng ating Senior
Management Adviser na si Dr. Dolores M. Torres, dahil nakita niya ang
galing sa pamumuno ng mga naging Board of Trustees ng CARD MBA
kaya iminumungkahi nya na kayo ang magsilbing champion sa digital
transformation ng CARD MRI. At hinihiling ko na sa pamamagitan ninyo
ay makaabot nawa sa kahuli-hulihang miyembro ng CARD MRI ang
magandang balita na ito.
Ipinaabot din po ni Ma’am Dorie ang kanyang pagbati sa mga staff ng
CARD MBA dahil nakita niya ang malaking transformation sa inyo at ito ay
reflection ng magagandang pagbabago ng ating Asosasyon.
Tatapusin ko po ang aking welcome remarks sa mga quotable quotes
to signify the start of our celebration... na nagmula sa mga sikat na
personalidad:
“Coming together is a beginning; Keeping together is progress; Working
together is success.” -Henry Ford
“The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to
celebrate.”
-Oprah Winffrey
Maraming salamat po at isang magandang umaga po sa inyong lahat!
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