
• Għandek polza tal-assigurazzjoni tal-ħajja* 
jew pensjoni personali privata ma’ assiguratur 
awtorizzat fir-Renju Unit**, jew qed tippjana li 
tagħmel waħda, u

• Tgħix fir-Renju Unit, iżda qed tippjana li tiċċaqlaq 
lejn l-UE, jew diġà tgħix fl-UE, 

F’dak il-każ għandek tikkunsidra tagħmel dan li ġej:

DIN IL-GIWDA HIJA GĦALIK JEKK

2. IĊĊEKKJA L-POLZA TIEGĦEK U SKOPRI X’INHUMA L-EŻITI POSSIBBLI 

3. OQGĦOD ATTENT/A GĦAL SCAMS

Ir-Renju Unit ħareġ mill-UE u dan jista’ jfisser 
xi bidliet fil-mod ta’ kif il-polza jew il-pensjoni 
tiegħek jiġu ġestiti.
Jekk xi ħadd javviċinak biex joffrilek pariri, aqra 
d-dettalji bir-reqqa jekk il-pariri jingħatawx bil-
miktub, u fuq kollox, tħalli lil ħadd jagħmillek 
pressjoni biex tasal għal deċiżjoni mgħaġġla.
Iċċekkja li kull min joffrilek pariri jew servizzi 
finanzjarji jkun awtorizzat ukoll biex jagħmel dan 
fil-pajjiż tal-UE li sejjer fih, jew li diġà qed tgħix fih.

1. IKKUNTATTJA LILL-ASSIGURATUR JEW LILL-INTERMEDJARJU TIEGĦEK

Jekk għadhom ma kkuntattjawkx, ikseb aktar 
informazzjoni mingħand l-assiguratur jew 
l-intermedjarju tiegħek tar-Renju Unit.
Kun żgur li l-intermedjarju tiegħek għadu jista’ 
jipprovdi pariri finanzjarji meta inti resident fl-UE 
(anke jekk tali pariri jiġu pprovduti online).

Ir-Renju Unit ħareġ mill-UE fil-31 ta’ Jannar 2020.   
Kien hemm perjodu tranżitorju sal-31 ta’ Diċembru 2020. 

Peress li r-Renju Unit issa huwa “pajjiż terz”, m’għadux 
jifforma parti mill-istrutturi ekonomiċi tal-UE. 

Dan jista’ jaffettwa kif tiġi amministrata l-polza 
tal-assigurazzjoni jew il-pensjoni personali 
privata tiegħek fil-futur.

BREXIT

GWIDA GĦALL-KONSUMATUR: 
X’GĦANDEK TAGĦMEL JEKK GĦANDEK POLZA TAL-ASSIGURAZZJONI 
TAL-ĦAJJA JEW PENSJONI PERSONALI PRIVATA MIR-Renju Unit?
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!

Iċċekkja d-dokumenti tal-polza jew tal-pensjoni 
personali privata tiegħek: Min hu l-assiguratur 
tiegħek, fejn hu awtorizzat l-assiguratur.
Fittex pariri dwar ir-regoli lokali tal-pajjiż 
tal-UE li sejjer fih, jew li diġà qed tgħix fih, 
peress li dawn jistgħu jaffettwaw il-polza jew 
il-pensjoni personali privata tiegħek.
Kellem lill-konsulent tat-taxxa tiegħek. It-tibdil 
tal-pajjiż ta’ residenza tiegħek jista’ jaffettwa 
l-eliġibbiltà tiegħek għall-ħelsien mit-taxxa 
marbuta mal-investiment jew mat-tfaddil tiegħek.

Affarijiet li għandek iżżomm f’moħħok 
Jekk trid tikkanċella l-polza tiegħek,    jaf ikollok 
tħallas xi spejjeż u tariffi addizzjonali.
It-tibdil tal-fornitur tiegħek jista’ jaffettwa 
wkoll l-abbiltà tiegħek li tagħmel polza 
ġdida, jew polza ġdida bi prezz komparabbli, 
jekk saħħtek tkun iddeterjorat fil-frattemp.
L-abbiltà tiegħek li żżid l-ammont ta’ kopertura/
tfaddil jew li tbiddel xi wħud mill-investimenti 
fil-polza tiegħek tista’ tiġi affettwata.

Staqsi: L-assiguratur tiegħek tar-Renju 
Unit stabbilixxa miżuri biex jiżgura li 
l-polza jew il-pensjoni personali privata 
tiegħek tista’ tkompli tiġi amministrata? 
Jista’ jkun hemm xi diffikultajiet bl-
amministrazzjoni tal-polza tiegħek jew 
servizzi oħrajn li għandhom għaddejjin?

Affarijiet li għandek iżżomm f’moħħok
L-assiguratur jew l-intermedjarju tiegħek 
għandu dejjem jaġixxi fl-aħjar interessi 
tiegħek. Huma obbligati li jipprovdu in-
formazzjoni ċara u f’waqtha.
Kumpaniji tal-assigurazzjoni awtorizzati 
fir-Renju Unit jaqgħu taħt ir-responsabbiltà 
tar-regolaturi tar-Renju Unit. F’każ ta’ tilwi-
ma mal-assiguratur/intermedjarju tiegħek, 
jaf ma tkunx tista’ tressaq it-tilwima tiegħek 
quddiem l-Arbitru Għas-Servizzji Finanzjarji 
f’Malta jew quddiem il-qrati Maltin.

Sinjali ta’ scam 

• L-offerta tidher tajba wisq biex tkun vera.
• Pressjoni bla bżonn biex ittemm jew 

tikkonkludi kuntratt ġdid.
• Inti tiġi mitlub/a tiżvela informazzjoni 

personali eż. username, password, data 
personali jew finanzjarja.

Tafdax “cold callers” u oqgħod attent/a għal 
messaġġi elettroniċi jew servizzi online, 
b’mod partikolari jekk ma tkunx użajthom 
qabel. 

*Dan id-dokument ma jindirizzax tipi oħra ta’ assigurazzjoni għal żmien qasir eż. assigurazzjoni tal-
karozza. Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar dawk il-poloz, ikkuntattja lill-assiguratur/intermedjarju tiegħek. 
**Dan japplika wkoll għat-Territorji Brittaniċi extra-Ewropej bħal Ġibiltà


