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Il-kampanja edukattiva 
finanzjarja ĠEMMA 
Din hi inizjattiva kofinanzjata mill-Kummissjoni Ewropea u l-Ministeru 
għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali permezz tal-Fond 
Soċjali Ewropew. L-għan tal-kampanja edukattiva finanzjarja huwa li teduka 
gruppi vulnerabbli differenti f’Malta dwar kif jieħdu ħsieb flushom u l-irtirar 
tagħhom. Il-website tagħna hija ġemma.gov.mt u hija mfassla b’mod li 
tgħinek tagħmel deċiżjonijiet intelliġenti dwar il-finanzi personali tiegħek. 
Toffrilek calculators u suġġerimenti prattiċi dwar mistoqsijiet li jista’ jkollok 
dwar il-flus u l-irtirar. Żurna fuq: www.gemma.gov.mt.

Li tormol hija iebsa, iżda huwa daqstant diffiċli l-impatt finanzjarju li 
jista’ jolqtok. Ħafna drabi jista’ jitbaxxa l-livell tal-għajxien minħabba li 
d-dħul jista’ jonqos jew minħabba bidliet fil-benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali. 
Jitfaċċaw ukoll spejjeż tad-dar, jew ta’ mediċini li ma tkunx tista’ tgħaddi 
mingħajrhom. Bħala armel jew armla tħossok vulnerabbli u għaldaqstant 
huwa importanti li tinforma ruħek tajjeb. 

Dan l-ebook huwa maħsub biex jgħinek tkun aktar indipendenti billi jagħtik 
tagħrif dwar fejn tista’ ssib għajnuna fuq il-pensjoni tar-romol, fuq kif tista’ 
tieħu ħsieb flusek u kif timmaniġġa l-wirt, kif ukoll jgħinek tinforma ruħek 
tajjeb biex tevita abbuż finanzjarju.

1. Il-Pensjoni tar-Romol
2. Pensjoni Privata jew Assigurazzjoni fuq il-Ħajja
3. Benefiċċji oħra li tista’ tkun intitolat għalihom
4. Kif tieħu ħsieb flusek
5. Kif tieħu ħsieb xi dejn li jkun għad fadal
6. Kif timmaniġġa l-wirt
7. Kif tevita abbuż finanzjarju
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1. IL-PENSJONI TAR-ROMOL
Minbarra li jipprovdi pensjonijiet tal-irtirar lill-pensjonanti, il-qafas tas-
sigurtà soċjali ta’ Malta jipprovdi għall-pensjoni tar-romol u b’hekk jipprovdi 
xibka ta’ sigurtà lil dawk il-persuni li:
• żewġhom jew marthom imutu qabel id-data tal-irtirar;
• żewġhom jew marthom imutu waqt li huma jkunu qed jirċievu pensjoni 

tal-irtirar.

Jekk il-persuna tmut qabel jew wara l-irtirar, 5/6 taż-żewġ terzi tad-dħul 
pensjonabbli tagħha jmur għand l-armla jew l-armel. Għalhekk, il-pensjoni 
mogħtija tkun waħda imma l-aktar waħda ta’ benefiċċju (l-ogħla), jiġifieri, 
jew il-pensjoni tiegħu/tagħha jew il-pensjoni tar-romol. Tajjeb li nsemmu 
li b’effett mill-1 ta’ Jannar 2016, il-konjuġi superstiti eliġibbli għall-pensjoni 
tar-romol, li huma eliġibbli għal pensjoni tal-irtirar tagħhom bid-dritt, huma 
intitolati għar-rata sħiħa tal-pensjoni tal-irtirar tal-persuna mejta (6/6) 
u mhux ta’ 5/6.

Barra minn hekk, persuna li tkun intitolata għall-pensjoni tar-romol 
tista’ taħdem (full-time jew part-time) u tkompli tirċievi l-pensjoni tar-
romol fl-istess ħin.

Tista’ tagħmel użu minn kalkulatur onlajn sabiex tagħmel stima tal-
intitolament għall-Pensjoni Kontributorja tar-Romol billi żżur https://
mysocialsecurity.gov.mt/CalculateWP.aspx

Biex inti tkun intitolat għall-pensjoni, trid tissodisfa wieħed minn 
dawn il-kriterji:
• Jekk twelidt fl-1961 jew qabel u għandek 10 snin kontribuzzjojnijiet 

imħallsin (52 ġimgħa kontribuzzjoni mħallsa kull sena);
• Jekk twelidt bejn l-1962 u l-1968, u għandek 12-il sena kontibuzzjonijiet 

imħallsin, li minnhom 10 snin jitħallsu u sentejn jistgħu jiġu kkreditati 
(pereżempju, trobbija tat-tfal).

• Jekk twelidt fl-1969 jew wara, u għandek 15-il sena kontribuzzjonijiet 
imħallsin, li minnhom 10 snin jitħallsu u 5 snin jistgħu jiġu kkreditati 
(pereżempju, trobbija tat-tfal, benefiċċju tal-qgħad).

Ir-riforma l-ġdida tal-pensjonijiet ġabet magħha għażla li permezz tagħha 
persuni li jilħqu l-età ta’ 61 sena iżda li għadhom ma laħqux l-età tal-
pensjoni tagħhom ikollhom l-għażla li jitolbu pensjoni fl-età ta’ 61 sakemm 
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ikunu ħallsu jew ikkreditaw 2,080 kontribuzzjoni jekk twieldu fl-1962 jew 
wara u 1,820 kontribuzzjonijiet / krediti jekk twieldu bejn l-1952 u l-1961 u li 
mhumiex okkupati bi qligħ sal-età tal-pensjoni proprja tagħhom.

Il-pagamenti jinħarġu fuq bażi ta’ erba’ ġimgħat, li jirriżultaw f’total ta’ 
tlettax-il pagament tal-pensjoni għal kull sena kalendarja. Kun żgur li 
qiegħed/qiegħda tirċievi l-pensjoni mistħoqqa u jekk ikollok xi diffikultà 
ċempel Freephone 153 u tkellem ma’ wieħed mir-rapprezentanti.

2.	PENSJONI	PRIVATA	JEW	ASSIGURAZZJONI	FUQ	IL-ĦAJJA
Jista’ jagħti l-każ li żewġek jew martek ikunu investew f’xi tip ta’ pensjoni 
privata jew tax-xogħol. F’dawn il-każijiet inti, li writt lil żewġek / martek, 
tista’ tiret l-investiment tal-iskema kif ukoll flejjes akkumulati sal-mewt tar-
raġel jew tal-mara tiegħek.
Dan jgħodd jekk żewġek jew martek kellhom:
• Pensjoni tal-irtirar personali ma’ kumpanija privata, magħrufa anke bħala 

Private Pension Scheme (PPS) jew
• Pensjoni tax-xogħol ipprovduta minn min iħaddem, magħrufa anke bħala 

Voluntary Occuptional Retirement Pension Scheme (VORPS)

Barra minn hekk, hemm ukoll fornituri ta’ pensjoni privata jew tax-xogħol li 
joffru benefiċċji, bħal ħlas bil-quddiem ta’ spejjeż relatati mal-funeral, fejn 
tista’ tagħżel ukoll li tirċievi parti mis-somma immedjatament biex tkopri 
l-ispejjeż tal-funeral. Jeżistu wkoll ċerti skemi ta’ pensjoni privata fejn ikun 
hemm marbuta wkoll polza tal-ħajja li titħallas lill-werrieta.

F’każ ta’ mewt tar-raġel jew tal-mara tiegħek ikkuntattja lill-
amministraturi tal-fond biex issir taf x’benefiċċji inti intitolat/a għalihom u 
x’għandek tagħmel.

3.	BENEFIĊĊJI	OĦRA	LI	TISTA’	TKUN	INTITOLAT	GĦALIHOM
• Applikazzjoni għal Għotja fuq Spejjeż ta’ Funeral. L-applikant jirċievi 

13.04% tal-ispiża, sa massimu ta’ €175. Tista’ tapplika online fuq https://
finance.gov.mt/en/services/documents/funerals.pdf jew iċċempel 153 
għal iktar tagħrif.

• Jekk inti armel anzjan jew armla anzjana, tista’ tapplika biex tagħmel użu  
minn servizzi ta’ għajnuna fid-dar bħal tindif jew servizzi ta’ handyman 
billi ċċempel fuq Freephone 153 jew 2278 8800 għal iktar informazzjoni.

https://finance.gov.mt/en/services/documents/funerals.pdf
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4.	KIF	TIEĦU	ĦSIEB	FLUSEK
Fin-nuqqas tar-raġel jew is-sieħeb, ħafna nisa jkollhom jerġgħu joħorġu 
jaħdmu jew inkella jżidu fis-sigħat tax-xogħol biex ilaħħqu mal-ispejjeż tal-
ħajja, speċjalment jekk ikun hemm it-tfal minorenni. Informa ruħek dwar il-
pensjoni kontributorja sabiex tara jekk tistax titlob għajnuna ta’ credits għal 
dawk is-snin meta waqaft taħdem biex trabbi t-tfal.

Ipprova warrab xi ħaġa kull xahar wara li tkun qtajt il-kontijiet u l-ispejjeż 
ta’ kull xahar. Żomm amment tal-infiq sabiex ma taqbiżx il-budget u jkollok 
tnaqqar minn ‘minn ġewwa’. Spejjeż ta’ bla ħsieb jistgħu jinqalgħu għalhekk 
tajjeb li jkollok dejjem xi ħaġa mwarrba. 

Jekk tħoss il-bżonn li tafda lil xi ħadd ta’ fiduċja biex jimmaniġġalek l-assi 
tiegħek allura se jkollok bżonn ta’ prokura. Din hija dokument legali li 
jawtorizza persuna oħra, imsejħa mandatarju, sabiex jaġixxi għan-nom tal-
persuna li tkun għamlet il-prokura, imsejħa l-mandant, f’każ li l-mandant 
ma jkunx jista’ jieħu d-deċiżjonjiet neċessarji huwa jew hija stess. Il-fiduċja 
hija fattur ewlieni meta tagħżel aġent għall-prokura tiegħek. Jekk l-aġent 
magħżul ikun ħabib, qarib, organizzazzjoni, jew avukat, għandek bżonn xi 
ħadd li joqgħod attent għall-aħjar interessi tiegħek, jirrispetta x-xewqat 
tiegħek, u mhux se jabbuża mill-poteri mogħtija lilu jew lilha.

Irrevedi t-testment tiegħek biex tiżgura li huwa aġġornat. Jekk m’għandekx 
testment, forsi issa huwa l-waqt li taħseb biex tagħmel wieħed. Biex 
tagħmel testment validu, trid tifhem id-deċiżjonijiet li tieħu dwar l-assi 
tiegħek u l-effett li se jkollhom dawn id-deċiżjonijiet.



5.	KIF	TIEĦU	ĦSIEB	XI	DEJN	LI	JKUN	GĦAD	FADAL
L-ewwel pass huwa li tiċċekkja kemm għandek dejn, u x’tip huwa. Id-dejn 
b’imgħax għoli li jiswiek l-aktar huwa l-prijorità, mhux id-dejn ta’ bla interess 
jew b’imgħax baxx. Self li ma jkollux imgħax għoli jew tariffi għoljin huwa 
passabbli; għalissa m’għandekx tikkunsidrah bħala prijorità. Huwa d-dejn 
b’imgħax għoli li jaffettwak l-aktar: karti ta’ kreditu u self personali. Dan 
huwa d-dejn li għandek tħallas fl-ewwel istanza. Jekk għandek id-dejn 
fuq id-dar u qed titħabat biex tagħmel il-ħlasijiet, kultant tfalli xi wieħed 
jew taqa’ lura fil-pagament ta’ kull xahar, nagħtuk parir li tiltaqa’ mal-bank 
tiegħek u tispjega s-sitwazzjoni tiegħek lilhom u tiddiskuti magħhom pjan 
ġdid ta’ ħlas lura tas-self, jekk dan ikun possibbli.

6.	KIF	TIMMANIĠĠA	L-WIRT
Jekk int writt flus jew assi oħra, kun żgur li tifhem id-drittijiet tiegħek 
fil-proċess legali. Jekk ikollok xi dubju, tista’ tikkonsulta nutar jew 
konsulent legali. 

Wieħed mill-aħjar modi biex tibda tuża dawn  il-flus huwa billi tħallas 
kwalunkwe dejn pendenti, speċjalment karti ta’ kreditu jew djun oħra li 
għandhom rati ta’ mgħax ogħla. Jekk il-wirt tiegħek huwa kbir biżżejjed, 
tista’ tikkunsidra li tħallas parti mill-ipoteka tiegħek jew kollha. 

Tista’ tikkunsidra li tpoġġi ftit mill-flus bħala fond ta’ emerġenza f’każ ta’ 
spejjeż mhux mistennija mingħajr ma jkollok tidħol f’dejn. Hija wkoll idea 
tajba li twarrab biżżejjed flus biex tħallas il-kontijiet tad-dar tal-familja 
tiegħek u l-ispejjeż personali għal mill-inqas tliet xhur, jekk mhux aktar.



7.	KIF	TEVITA	ABBUŻ	FINANZJARJU
Ir-romol nisa, b’mod speċjali dawk anzjani, spiss jieħdu r-responsabbiltà tard 
f’ħajjithom - mal-mewt ta’ żwieġhom - għall-affarijiet finanzjarji tagħhom 
u jistgħu jsibu ruħhom vulnerabbli għal pariri mhux sodi minn membri 
tal-familja, jew saħansitra soġġetti għal abbuż finanzjarju. Importanti li 
dejjem tfittex parir professjonali jew mill-bank tiegħek jew inkella mill-
entitajiet ikkonċernati.

Abbuż finanzjarju fuq persuni anzjani jinkludi:
• It-teħid ta’ flushom jew tal-proprjetà tagħhom.
• L-iffirmar f’isimhom b’mod qarrieq jew il-falsifikazzjoni tal-firem tagħhom.
• Pressjoni qarrieqa jew l-użu ta’ influwenza mhux xierqa biex 

tipperswadihom jiffirmaw kuntratt, testment, jew prokura.
• It-teħid jew l-użu tal-proprjetà jew affarijiet oħrajn mingħajr il-permess 

tagħhom.
• Wegħda ta’ kura fit-tul (anke tul il-ħajja) bi skambju għal flushom jew 

proprjetà tagħhom biex imbagħad ma titwettaqx jew tinbidel bla mistenni 
waqt il-proċess.

• L-użu tal-qerq biex tinkiseb il-fiduċja tagħhom.
 
Kulħadd jista’ jaqa’ vittma għal scam – speċjalment meta inti tkun għaddej/a 
minn perijodu diffiċli – Għalhekk żomm għajnejk miftuħin għal xi sinjali li 
għandek tkun konxju/a tagħhom li juruk li inti tkun fil-mira.
• Xi ħadd ikkuntattjak bla mistenni.
• Intlabt tagħti l-password tiegħek.
• Intlabt tivverifika l-kont jew id-dettalji tiegħek.
• Intlabt tagħti aċċess remot għat-tagħmir tiegħek.
• Ippressawk biex tieħu deċiżjoni malajr.
• Intlabt tħallas b’mod mhux tas-soltu.

Importanti ħafna li jekk għandek credit jew debit card, ma tagħti qatt id-
dettalji bħal, pereżempju, il-PIN lil persuni mhux awtorizzati. Meta tagħmel 
użu mill-ATM biex tiġbed jew tiddepożita xi flus dejjem agħmel attenzjoni 
biex tissalvagwardja s-sigurtà tiegħek. 

L-anzjani huma spiss fil-mira ta’ scammers fuq it-telefon li jużaw tattiċi 
qarrieqa jew ta’ biża’ sabiex jippruvaw jikkonvinċuk tibgħat il-flus jew 
jipprovdu informazzjoni dwar kont personali. Għalhekk ma għandek qatt 
tagħti informazzjoni personali fuq it-telefon lil nies li ma tafhomx, u jekk 
jibqgħu jippersistu għandek tirrapporta l-każ minnufih.



Programm Operattiv II – Fondi Strutturali 
u ta’ Investiment Ewropej 2014-2020
Rata ta’ ko-finanzjament: 80% Fondi 

mill-Unjoni Ewropea; 20% Fondi Nazzjonali

Għandek xi mistoqsija għal ĠEMMA? 
Iktbilna fuq gemma@gov.mt 

Għal aktar informazzjoni żur
www.gemma.gov.mt

Sibna fuq:

https://www.facebook.com/gemma.know.plan.act
http://instagram.com/gemmagovmt
http://www.youtube.com/channel/UCBYOWljTOp15RLgNXUu1h7Q/videos

