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SKEMA GĦALL-GĦOTJA FUQ AKKWIST TA'
PROPRJETÀ RESIDENZJALI - 2023

TWISSIJA

Kull persuna li tagħmel dikjarazzjoni falza tiġi skwalifikata għall-perijodu ta’
ħames snin milli tibbenefika minn xi skema magħmula bl-approvazzjoni tal-
Ministeru responsabbli għad-Djar. Minkejja kull ħaġa li tinsab fid-dispożizzjoni
ta’ din l-iskema, l-Awtorità tad-Djar ikollha d-dritt li tirrifjuta kull applikazzjoni.
Kull ħlas magħmul f’din l-applikazzjoni ma jiġix mogħti lura f’każ li l-
applikazzjoni ma tiġix aċċettata. Għaldaqstant, mitlub taqra sewwa l-
kundizzjonijiet ta’ din l-iskema.

FTB
/20

SABIEX TIĠI AĊĊETTATA DIN L-APPLIKAZZJONI, JINĦTIEĠ LI:-

 Tkun mimlija u ffirmata minn kull applikant;
 F’każ ta’ koppja miżżewġa jew żewġ persuni imsieħba f’Unjoni Ċivili skont l-Att dwar l-
Unjoni li mhix legalment separata, l-applikazzjoni għandha ssir mit-tnejn flimkien;
Ikollha ċekk, cash jew bill payable ta’ €25 f’isem iċ-Chairman, Awtorita’ tad-Djar;
Ikollha d-dokumenti neċessarji skont kif stipulat t’Taqsima 2 ta’ din l-Applikazzjoni
 L-informazzjoni personali provduta fuq din l-applikazzjoni hija protetta u tintuża mill-
Awtorita’ tad-Djar għall-dak neċessarju u leġittimu sabiex tiġi pproċessata l-
applikazzjoni tiegħek taħt din l-iskema. Din l-informazzjoni personali se tiġi
pproċessata skont l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad- Data (Kap.586), ir-
Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016
dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u
dwar il-moviment liberu ta' tali data (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-
Data) u l-liġijiet applikabli f’Malta li jidħlu fis-seħħ minn żmien għal żmien. Inti tista’
teżerċita d-dritt ta’ aċċess u verifika għall-informazzjoni personali miżmuma dwarek
billi tagħmel talba bil-miktub fl-indirizz li jidher fin-naħa ta' isfel ta' kull paġna.
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Applikazzjoni għal għotja fuq Akkwist ta' proprjetà residenzjali -
2023

mailto:customer.care.ha@ha.gov.mt
http://www.housingauthority.gov.mt/


22, Triq Pietro Floriani, Floriana FRN 1060 • Telefon: 22991000 • Freephone: 80072232
E-mail: customer.care.ha@ha.gov.mt • Website: http://www.housingauthority.gov.mt

TAQSIMA 1 – INFORMAZZJONI PERSONALI DWAR L-APPLIKANT                       

A) Applikant

Isem u Kunjom:

Nru. tal-Karta tal-Identità: Data tat-twelid:

Nru. tat-telefon/mowbajl: Ijmejl:

Stat Ċivili: 

Indirizz ta' korrispondenza:

B) Applikant

Isem u Kunjom:

Nru. tal-Karta tal-Identità: Data tat-twelid:

Nru. tat-telefon/mowbajl: Ijmejl:

Stat Ċivili: 

Indirizz ta' korrispondenza:

TAQSIMA 2 - DOKUMENTI NEĊESSARJI

1.  Fotokopja minn żewġ naħat tal-Karta tal-Identità valida ta’ kull applikant

2.  Kopja tal-kuntratt/i li permess tiegħu/tagħhom l-applikant akkwista l-proprjetà;

3.  Statement tal-bank li juri s-self maħrug għax-xiri tal-proprjetà;

4.  Statement Bankarju li jinkludi IBAN fejn l-għotja għandha tiġi depożitata. F'każ ta'
koppja, il-kont bankarju għandu jkun wieħed konġunt (joint account).

Lista ta’ dokumenti u ċertifikati li jeħtieġ jipproduċi l-applikant flimkien ma’ din l-
applikazzjoni.
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TAQSIMA 3 - DIKJARAZZJONI 

Jien/aħna hawn taħt iffirmat/I niddikjara/w li:

(a) Jien/aħna qed/qegħdin napplika/w għal għotja fuq akkwist ta’ proprjetà kif stipulat fl-
iskema ppubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern;

(b) Din il-proprjetà li inxtrat ser tintuża bħala residenza ordinarja tiegħi/tagħna;

(c) Jiena/aħna naqbel/naqblu ma’ u naċċetta/w l-kundizzjonijiet kollha li hemm fil-
Gazzetta tal-Gvern relatati ma’ din l-applikazzjoni, liema kundizzjonijijet jiffurmaw parti
integrali minn din id-dikjarazzjoni u liema kundizzjonijiet jiena/aħna irċevejt/na ma’ din l-
applikazzjoni;

(d) It-tagħrif mogħti fl-applikazzjoni hu sħiħ u korrett.  F’każ li ma jkunx, nifhem/mu li
nitlef/nitilfu id-dritt għal kull għajnuna li toffri l-iskema u kull depo’itu li ħallast/ħallasna
ma’ din l-applikazzjoni.

e) Jien/aħna qed nagħti/u l-kunsens lill-Awtorità tad-Djar għal kwalunkwe ġbir u proċessar
ta’ informazzjoni personali tiegħi/tagħna li hija meħtieġa minn kwalunkwe entità tal-
Gvern għall-fini tal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tal-Informazzjoni (KAP. 586).

Firma ta' kull applikant Data

Firma ta' kull applikant Data


