Regolamenti dwar
Kreditu lill-Konsumatur

Programm Operattiv II – Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013
Insaћћu Ħilitna gћal Aktar Impjiegi u Kwalità ta’ Ħajja Aћjar
Proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Fond Soċjali Ewropew (FSE)
Rata ta’ Kofinanzjament: 85% Fondi mill-UE; 15% Fondi Nazzjonali
Ninvestu fil-futur tiegħek

Dawn ir-Regolamenti dwar Kreditu lill-Konsumatur, huma skont direttiva 2008/48/EC
tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-23 ta’ April, 2008.

Tagħrif qabel ma jsir il-kuntratt
Dan it-tagħrif huwa meħtieġ sabiex il-konsumatur ikun jista’ iqabbel offerti differenti
u jasal għal deċiżjoni ta’ xiri infurmata qabel ma jikkonkludi l-kuntratt ta’ kreditu.
Fost oħrajn il-kreditur jrid jipprovdi dan it-tagħrif lill-konsumatur kif ġej:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

it-tip ta’ kreditu fil-ftehim;
l-identità u l-indirizz tal-kreditur;
l-ammont totali ta’ kreditu provdut fil-ftehim u l-kundizzjonijiet li jirregolaw ilġbid tal-kreditu;
it-tul ta’ żmien tal-ftehim ta’ kreditu;
ir-rata ta’ self, il-kundizzjonjiet li jirregolaw l-applikazzjoni tar-rata ta’ self u kull
tagħrif ieħor li għandu x’jaqsam mas-self;
ir-rata perċentwali ta’ ħlas (APR) u l-ammont totali pagabbli mill-konsumatur u
kull tagħrif ieħor li għandu x’jaqsam mal-APR;
l-ammont, in-numru u l-frekwenza tal-ħlasijiet li għandhom isiru millkonsumatur;
fejn ikun japplika, il-ħlasijiet għaż-żamma ta’ kont wieħed jew ta’ diversi kontijiet
biex jiġu reġistrati kemm transazzjonijiet ta’ ħlas kif ukoll ġbid ta’ kreditu;
ir-rata ta’ imgħax applikabbli fil-każ ta’ ħlasijiet tard jew maqbuża u
l-arranġamenti għall-aġġustament tagħha, u fejn ikun japplika, xi ħlasijiet dovuti
minħabba nuqqas ta’ ħlas;
l-eżistenza jew in-nuqqas ta’ dritt ta’ rtirar;
id-dritt tal-konsumatur għall-ħlas qabel iż-żmien miftiehem;
id-dritt tal-konsumatur li jiġi infurmat minnufih u mingħajr ħlas, dwar ir-riżultat
tal-konsultazzjoni mad-database mwettqa għall-finijiet ta’ valutazzjoni fuq
l-affidabbilità finanzjarja tiegħu;
id-dritt tal-konsumatur li jingħata , meta jitlob u mingħajr ħlas, kopja tal-abbozz
tal-ftehim.

It-tagħrif imsemmi hawn fuq għandu jingħata lill-konsumatur bil-miktub jew
permezz ta’ mezz durabbli. Dan it-tagħrif jista’ jiġi provdut fil-formola li hemm
fir-Regolamenti magħrufa bħala Standard European Consumer Credit Information
(SECCI). Barra minn hekk dan it-tagħrif għandu jiġi inkluż fil-kopja finali tal-ftehim
dwar il-kreditu lill-konsumatur.

Reklamar dwar promozzjoni ta’ Kreditu
Ir-reklami dwar kreditu għandhom jinkludu l-ispejjeż kollha tal-kreditu jew ir-rata
tal-imgħax. Dan it-tagħrif jgħin lill-konsumatur biex iqabbel u jsib l-aħjar offerti.
Reklamar dwar kreditu għandu jinkludi eżempju rappreżentattiv, fejn jagħti veduta
ċara u bilanċjata dwar in-natura u l-ispejjeż tal-kreditu. Għalhekk ir-rata tas-self (fissa
jew varjabbli jew it-tnejn) flimkien mad-dettalji ta’ kull ħlas inkluż u l-ammont totali
tal-kreditu offrut, għandu jkun muri ċar fir-reklami li jkun fihom dawn il-figuri.

Dritt ta’ Rtirar
Il-konsumatur għandu d-dritt li jirtira minn ftehim ta’ kreditu mingħajr ma jagħti
ebda raġuni. Id-dritt tal-konsumatur li jirtira għandu jsir fi żmien erbatax (14)-il jum
suċċessiv kif ġej:
•
•

mill-jum tal-konklużjoni tal-kuntratt;
mill-jum li fih il-konsumatur jirċievi bil-miktub jew permezz ta’ mezz durabbli
t-termini jew kundizzjonijiet kuntrattwali u informazzjoni oħra skont irRegolamenti dwar Kreditu lill-Konsumatur.

Il-konsumatur għandu jinforma lill-kreditur dwar l-irtirar bil-kitba jew fuq mezz
durabbli qabel ma jiskadi t-terminu ta’ erbatax -il ġurnata (14).

Dritt ta’ ħlas lura qabel iż-żmien miftiehem

Il-konsumatur għandu d-dritt li jifdi
l-kreditu kollu jew parti minnu qabel
it-terminazzjoni tal-ftehim. F’dawn iċċirkustanzi;
•
Il-konsumatur għandu d-dritt li
titnaqqas l-ispiża totali tal-kreditu
li jkun jikkonsisti mill-interessi u
l-ispejjeż taż-żmien li jkun baqa’
tal-kreditu; u
•
Il-kreditur għandu d-dritt għallkumpens ġust u ġustifikat.

Affidabbilità finanzjarja
Qabel il-konklużjoni ta’ ftehim ta’ kreditu, il-kreditur għandu jivvaluta l-affidabbilità
finanzjarja tal-konsumatur. Il-konsumatur għandu jipprovdi tagħrif biżżejjed sabiex
il-kreditur ikun jista' jagħmel din il-valutazzjoni. Għal dan il-għan il-kreditur jista’
jikkonsulta database rilevanti.
Il-kreditur għandu jkollu aċċess għad-databases li jkunu disponibbli sabiex jivvaluta
l-affidabbilità tal-konsumatur. Jekk l-applikazzjoni tal-kreditu tiġi rifjutata, ilkonsumatur għandu jiġi infurmat immedjatament u mingħajr ħlas, dwar ir-riżultat ta’
din il-konsultazzjoni.

L-iskop ta’ dan il-fuljett huwa biss li jipprovdi informazzjoni u mhux li jagħti
parir legali. F’każ ta’ ilment jew bżonn ta’ aktar informazzjoni tista’ tikkuntattja
lill-Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur fi ħdan l-Awtorità ta’ Malta għallKompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur fuq in-numru tat-telefown 2395 2000 jew
fuq il-freephone 8007 4400.
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