
 

 

  Għotja għall-Anzjani  
Huma eliġibbli għal din l-għotja dawk l-anzjani li għalqu l-ħamsa 

u sebgħin sena u li jgħixu ġo darhom jew mal-familjari tagħhom 

 

 

 

 

* Tindika Informazzjoni Mandatorja 

Personal Details 

Numru tal-Karta  

tal-Identità:*  

Isem:*  

Kunjom:*  

Data tat-Twelid  

(ĠĠ/XX/SSSS):*  _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Data taż-Żwieġ  

(ĠĠ/XX/SSSS):*  _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Nazzjonalità:*  

 

Dettalji ta’ Kuntatt 

Indirizz Postali:*  

Numru tad-Dar:  

Isem tad-Dar:  

Triq:  

Lokalità  

Kodiċi Postali:  

Numru tal-Mowbajl:  

Imejl:  

  

  

 

Dettalji dwar il-Kont tal-Bank 

Għandek mandat ta’ sekwestru fuq kontijiet? *   Iva  Le 

Jekk għandek mandat ta’ sekwestru, il-pagament isir permezz ta’ ċekk.  Jekk m’għandekx mandat ta’ sekwestru fuq 

kontijiet, ipprovdi d-dettalji tal-bank. 
 

L-Għotja trid tiġi ddepożitata il-Bank f’kont ta’ Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f’kont ta’ self. Il-kont indikat għandu jkun 

f’isem il-benefiċjarju 

 

Isem tal-Bank:  ________________________________________ 

IBAN: 

                               

 

Daħħal in-Numru tal-Mowbajl għal notifika ta’ SMS rigward il-pagament  

 

38, Triq l-Ordinanza, Valletta, VLT 2000 

Imejl: social.security@gov.mt 

Websajt: www.socialsecurity.gov.mt 

Freephone 153 



Għotja għall-Anzjani 

 

 

Paġna 2 minn 2 

 

Dokumenti Neċessarji 

 Mandat ta’ Sekwestru 

Kopja tal-Mandat ta’ Sekwestru, jekk għandek Kontijiet tal-Bank issekwestrati 

 Dikjarazzjoni 

Dikjarazzjoni Iffirmata (paġna 2) 

 

Dikjarazzjoni 

 Niddikjara li jien mhux qed ngħix ġo dar għall-anzjani tal-Gvern, privata jew tal-Knisja. 

 Niddikjara li jien ngħix u residenti b’mod permanenti f’Malta. 

 Niddikjara li sa fejn naf jien, it-tagħrif li tajt hu kollu veru, komplet u korrett.  Nifhem li jekk nagħti 

informazzjoni falza nista’ neħel il-pieni skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali u nista’ nitlef id-dritt għal 

din l-għotja. 

 Nifhem li d-Direttur jista’ jagħmel l-investigazzjonijiet meħtieġa u jista’ jitlob persuni u / jew entitajiet biex 

jagħtu informazzjoni sabiex tiġi kkalkulat u ddeterminat l-eliġibbiltà ta’ din l-għotja. 

 Nobbliga ruħi li ninforma minnufih lid-Direttur b’kull bidla fiċ-ċirkostanzi. 

 Nifhem li jekk, għal xi raġuni jew oħra, jinstab li jien ma kellix dritt għall-Għotja għall-Anzjani, ikolli nirrifondi l-

ħlasijiet kollha li nkun irċevejt. 

 

 

___________________________________      ___________________________________ 

Isem u Kunjom         Numru tal-Karta tal-Identità 

 

 

___________________________________      ___________________________________ 

Firma          Data 

 

Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data 

 

Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jżomm dik l-informazzjoni kollha li hija relevanti biex jagħti s-servizzi meħtieġa lil dawk il-persuni li jikkwalifikaw għal xi assistenza, 

benefiċċju jew pensjoni mhux kontributorja, skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318). Id-Dipartiment jista’ jivverifika l-informazzjoni li inti ssottomettejt kif jipprovdi l-

artiklu 133 (b) tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali sabiex jiżgura l-eżattezza fir-rigward tat-talba. Id-data personali tista’ tingħata lil dipartimenti jew terzi partijiet, li jistgħu 

jkollhom aċċess għad-data personali tiegħek kif tippermetti l-liġi. Fil-ġlieda kontra u l-prevenzjoni tal-frodi, id-Dipartiment jista’ jgħaddi lil istituzzjonijiet barranin ta’ 

benefiċċji, l-informazzjoni personali kif stipulat fi trattati internazzjonali u / jew ftehim bilaterali li Malta tagħmel parti minnhom. Tingħata risposta dwar ir-riżultat tal-

applikazzjoni tiegħek wara li din tkun mistħarrġa. 

 

Biex jipproteġi l-privatezza tiegħek, id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jittratta l-informazzjoni personali tiegħek skont l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data 

(Kap. 440). Int tista’ tikteb biex tkun taf x’informazzjoni personali għandu dwarek id-Dipartiment, u eventwalment titlob biex l-informazzjoni tiġi korretta jew fejn 

applikabbli titħassar informazzjoni li mhix korretta, b’referenza għat-talba li għamilt. Din it-talba trid tintbagħat lil “Kontrollur ta’ Data Personali” f’dan id-Dipartiment u 

azzjoni neċessarja tittieħed mill-aktar fis possibbli. Meta tikteb f’dan ir-rigward, jekk jogħġbok niżżel in-numru tal-karta tal-identità tiegħek, in-numru tas-sigurtà soċjali 

tiegħek, ismek, l-indirizz, u nkludi xi dokumenti oħra li jistgħu jkunu meħtieġa biex nidentifikaw il-każ tiegħek. 


