L-Iskema
‘Trust Mark’

Trust Mark hija skema li ssaħħaħ il-fiduċja
bejn il-konsumatur u min ibigħ.
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Programm Operattiv II – Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013
Insaћћu Ħilitna gћall-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

FORMOLA TA’
APPLIKAZZJONI
Skema Trust-You
(Jekk jogħġbok imla b’Ittri Kapitali)

Isem l-Applikant
Numru tal-Karta
tal-Identità
Indirizz
residenzjali

Pożizzjoni
Telefown

Mowbajl

Emajl
Numru tal-VAT
Tip ta’ negozju/
Servizz/Aktar
Indirizz

Firma

Data

Jekk jogħġbok ibgħat l-applikazzjoni tiegħek lill-:

Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur
Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur
Mizzi House, Triq Nazzjonali, Blata l-Bajda.
L-MCCAA tipproċessa d-data personali skont l-Att tal-2001 Dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza
tad-Data (Kap 440 tal-Liġijiet ta’ Malta) u l-leġiżlazzjoni sussidjarja rispettiva.

Għalfejn twaqqfet l-iskema Trust Mark
u x’inhu l-iskop tagħha?
L-iskema Trust Mark twaqqfet sabiex tinbena relazzjoni ta’ fiduċja bejn il-konsumatur u
min ibigħ. L-iskop ta’ din l-iskema hu li tinkoraġġixxi u tippromwovi prattiċi ta’ negozju
li huma ta’ benefiċċju għall-konsumaturi.

Min jista’ japplika?
L-iskema Trust Mark hija volontarja
u miftuħa għal negozji kbar u
żgħar, għal min jipprovdi servizz, kif
ukoll għal organizzazzjonijiet mhux
governattivi, li jbigħu prodotti jew
joffru xi servizzi għall-konsumaturi.

X’tinvolvi s-sħubija fl-iskema Trust Mark?
Min jissieħeb fl-iskema Trust Mark ikun qiegħed jimpenja ruħu li josserva l-kodiċi ta’
kondotta marbut ma’ din l-iskema. Dan il-kodiċi jirrappreżenta ċ-ċiklu tal-proċess taxxiri kollu.

Il-kodiċi ta’ kondotta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Jippromwovi relazzjoni tajba mal-klijenti.
Josserva r-regolamenti kollha relatati.
Jaċċerta li l-post tan-negozju huwa aċċessibbli u sigur.
Jirreklama u jipprovdi informazzjoni ċara u korretta li
ma tqarraqx bil-konsumatur.
Jifhem dak li għandhom bżonn il-klijenti tiegħu u
jagħtihom parir.
Jindika/jikkwota l-prezz finali li se jħallas il-konsumatur,
inkluż it-taxxi kollha.
Jimxi ma` dak li jkun ġie mifthiem.
Jara li jekk isiru xi lmenti jiġu solvuti fi żmien
raġjonevoli.
Fejn possibbli jevita li l-ilmenti jitressqu quddiem itTribunal għal Talbiet tal-Konsumaturi billi jagħżel li jsib
soluzzjoni xierqa permezz tal-medjazzjoni.
Jipprovdi servizz ta’ wara x-xiri adegwat.

Kif għandha ssir l-applikazzjoni?
Biex jidħlu f’din l-iskema jridu jimlew applikazzjoni u jibagħtuha
bil-posta jew permezz ta’ emajl fuq: info@mccaa.org.mt
Min jiġi aċċettat fl-iskema jingħata ċertifikat u stickers bil-logo
tal-iskema. Dawn għandhom jiġu esibiti f’post prominenti flistabbiliment fejn il-konsumaturi jkunu jistgħu jarawhom. Kull
sena l-parteċipanti jingħataw logo ġdid bis-sena kurrenti.
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X’jiġri meta l-applikant ma jimxix
mal-kodiċi ta’ kondotta?
L-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur tagħmel
moniteraġġ biex tassigura li l-kodiċi ta’ kondotta jkun qiegħed jiġi osservat. Dan ilmoniteraġġ isir permezz tal-ilmenti tal-konsumaturi li tirċievi l-Awtorità u anke
permezz ta’ ‘mystery shopping’ fil-ħwienet.
Il-parteċipanti li ma jimxux mal-kodiċi ta’ kondotta jitneħħew mill-iskema. Dawk li
jitneħħew ma jitħallewx jerġgħu japplikaw qabel ma jgħaddi ż-żmien ta’ sospensjoni.

Aktar informazzjoni
Għal aktar informazzjoni dwar l-iskema Trust Mark wieħed jista’ jikkuntattja lillAwtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur billi jibgħat
emajl fuq info@mccaa.org.mt jew iċempel fuq in-numru tat-telefown 2395 2000.

Direttorat għall-Informazzjoni, Edukazzjoni u Riċerka
Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur
Awtorita’ Maltija għall-Kompetizzjoni
u l-Affarijiet tal-Konsumatur
Mizzi House, Triq Nazzjonali, Blata l-Bajda
Freephone 80074400/23952000
E-mail: fair.trading@mccaa.org.mt
Website: www.mccaa.org.mt
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