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POLZA TAL-ASSIGURAZZJONI
GĦAS-SERĦAN IL-MOĦĦ
EDWARD SCICLUNA /Ministru għall-Finanzi

I

Nieħdu ċertu każi ta’
mard. Hawnhekk il-kumpaniji jibdew ikunu xi daqsxejn choosy. Nies li sfortunatament huma morda diġà
jibdew ma jaċċettawhomx u
għalhekk imbagħad ikollu
jidħol il-Gvern. Il-Gvern ma
jista’ qatt jagħmel għażla
bejn individwu u ieħor, jew
bejn wieħed marid u ieħor
b’saħħtu. Il-Gvern idaħħal
il-premium mit-taxxa li kull
individwu
jħallas,
imbagħad dawn il-ﬂus jitqassmu b’mod ugwali u ġust

billi joﬀri b’xejn is-servizz
tas-saħħa lil kulħadd.
Niġu għall-pensjonijiet.
Huwa minnu li wieħed jista’
jikkalkula meta jkun se jirtira u allura jibda jġemma’
minn qabel. Madankollu
wieħed ma jafx sa meta se
jgħix u jekk ikun sfortunat
dan jista’ jgawdihom għal
sena, sentejn u jekk wieħed
il-Mulej jagħtih is-saħħa,
dawn jibqa’ jgawdihom sa
meta wieħed imut, jiġiﬁeri
għal snin twal.
F’dan il-każ jerġa’ jidħol
il-Gvern li jagħti pensjoni lil
kulħadd, kemm minn jgħix
ftit u anke minn jgħix ħafna,
u allura jiġbor il-‘bolla’ biex
ikollu fondi biżejjed biex
ikun jista’ jħallas dik il-pensjoni.
Fi ftit kliem, permezz tasSigurtà Soċjali, il-Gvern jassigura li jħallas għal min
ikun qiegħed jimrad, għandu xi diżabilità, pensjonijiet
u sitwazzjonijiet simili oħrajn. Xorta ma jidħolx f’affarijiet privati oħrajn bħal

assigurazzjoni tal-karozzi u
ħajjiet, fejn hawnhekk imbagħad jilgħab irwol importanti l-privat.
Niġi issa għall-inċident
tal-ġimgħa l-oħra li xxokkja
pajjiż, fejn reġa’ qajjem iddiskussjoni dwar l-insurance
għall-forzi tal-ordni.
Jekk persuna ﬁs-servizz
ikollha inċident kawża taxxogħol tiegħu, jew inkella
agħar minn hekk ikun
hemm imwiet, wieħed irid li
jieħu kumpens mill-Gvern u
biex b’hekk jgħid li dak
l-impjegat għandu assigurazzjoni.
Apparti l-forzi tal-ordni
wieħed irid jieħu inkonsiderazzjoni kull ħaddiem talGvern. Snin ilu kien hemm
tliet impjegati tal-Public
Works li kienu ġew mitlubin
jinżlu ġo fossa u sfortunatament bil-gassijiet stordew u
mietu.
F’każijiet bħal dawn ilGvern dejjem jispiċċa jikkumpensa, iżda dan isir ﬁ
proċess twil u li tispiċċa taqla’ fwiedek biex tieħu dak li
għandek tieħu.
Allura hija xi ħaġa sabiħa
li l-Gvern ikollu skema fejn
l-impjegati
tiegħu
jekk
iweġġgħu jew f’każijiet ta’
mewt ikun hemm kumpens
awtomatiku simili għal dak
ta’ assigurazzjoni.
Ilkoll nirrealizzaw li lGvern huwa kbir biżżejjed,
ikbar mill-ikbar insurance li
hawn f’pajjiżna u allura jista’ jagħmel tajjeb għall-impjegati tiegħu u l-familji tagħhom.
Din l-iskema qiegħda tiġi
studjata u meta tiġi approvata ﬁl-Kabinett inkunu
wkoll nistgħu nħabbru ddettalji tagħha speċjalment
issa li beda joqrob il-Baġit.
Huwa tajjeb li kemm jista’
jkun, il-familji jitneħħewlhom riskji li jistgħu jiġu evitati permess tal-assigurazzjoni.

kien Indjan, kien se jitlef
il-kontroll tax-xarabank u
laqat il-bankina.
Għalkemm
hemmhekk
m’hemmx waqfa għal tallinja (bus stop) kien hemm
żewġ turisti nisa żgħażagħ
li lis-sewwieq għamlulu ssinjal biex jieqaf u jtellagħhom. Dan is-sewwieq jidher
li ġġennen warajhom, jitbissmilhom u f’daqqa waħda waqqaf ix-xarabank u
tellagħhom.

Tellagħhom fejn mhux
suppost għax kif għidt
hemmhekk ma kienx hemm
bus stop.
U tgħidx kemm tbissmilhom u missilhom idejhom
quddiem xarabank turisti
oħrajn li kollha kemm huma
stagħġbu kif dan s-sewwieq
waqqaf ix-xarabank f’telgħa
perikoluża kif tkun se ddur
biex taqbad it-triq.
Li kieku x-xuﬁer tilef
il-kontroll
tax-xarabank

konna ninqalbu ġol-għalqa
li hemm kif tispiċċa t-telgħa
u jmutu jew ikorru gravi lpassiġġieri.
Nemmen li x-xuﬁera kollha Asjatiċi għandhom jingħataw struzzjonijiet ibsin li
fejn ma hemmx bus-stop ma
jieqfux u ma joqogħdux jiċċaċċraw man-nisa turisti.
b’periklu għall-passiġġieri
l-oħrajn.
PASSIĠĠIER RETT,
ir-Rabat

L-inċident tal-ġimgħa l-oħra li xxokkja pajjiż, fejn reġa’ qajjem id-diskussjoni dwar l-assigurazzjoni għall-Forzi tal-Ordni

l-qawl Malti jgħid “xemx
u xita Alla jaf meta!”
Permezz ta’ dan ilqawl irrid ngħid li aħna ma
nafux il-futur u għalhekk
m’aħniex żguri minnu.
Kwalunkwe ħaġa li mhiex
żgura għalina nitfgħuha
f’kaxxa li nsejħulha ‘riskji.’
Ir-riskju huwa xi ħaġa li
tista’ tiġri ﬁl-futur madankollu qatt ma tista’ tkun ċert
minnha.
Tneħħi lil dawk li jilagħbu l-ﬂus u li jieħdu pjaċir
jieħdu riskju bi ﬂushom,
il-bniedem normalment ma
jħobbx jieħu riskju. Niġu
għal xi eżempji li forsi jistgħu jinftehmu aħjar. Ħadd
ma jieħu gost li jirċevi kont
għall-għarrieda mingħand
it-tabib minħabba xi mard.
Ħadd ma jieħu gost li jiﬀaċċja kont ta’ eluf ta’ ewro għax
jaħbat bil-karozza.
Allura wieħed jagħmel
minn kollox biex dak ir-riskju jeliminah. U hawnhekk
tidħol l-industrija tal-assigurazzjoni. L-insurance, kif

insejħula, mhi xejn ħlief li
wieħed jifrex ir-riskju fuq
ħafna nies, u għalhekk kulħadd iħallas il-biċċa tiegħu,
u b’hekk ikollu rasu mistrieħa li meta se jiġri inċident jew jimrad, se jkun
hemm il-fondi allokati.
B’hekk għandek industrija li tifrex ir-riskji u aktar
ma jissieħbu nies, allura din
tkun iżjed vijabli. Dan għallfatt li huwa minnu li aħna
ma nafux meta dan l-individwu jew din il-persuna se
jkollha inċident, iżda jekk
wieħed iħares lejn l-istatistika ta’ pajjiżna, fejn għandna
430,000 ruħ, in-numru ta’
dawk li jkollhom inċident
forsi jvarja xi daqsxejn minn
sena għal sena, iżda ġeneralment ikun stabbli ħafna.
B’hekk il-kumpaniji jkunu
jistgħu jħallsu għall-claims li
jsirulhom.
Ovvjament ħadd ma jagħmel xejn għal xejn, u dawn
il-kumpaniji ta’ assigurazzjoni jridu jagħmlu proﬁtt, u
fejn jidher li se jkun hemm

riskju kbir għall-kumpanija,
lanqas din l-industrija privata ma tidħol għalih.

Ilkoll nirrealizzaw
li l-Gvern huwa kbir
biżżejjed, ikbar
mill-ikbar insurance li
hawn f’pajjiżna allura
jista’ jagħmel tajjeb
għall-impjegati tiegħu
u l-familji tagħhom

Dublett kien se jtellfu l-kontroll
Sur Editur,
Ħafna mix-xuﬁera talkarozzi tal-linja tal-Malta Transport/Transport de
Leon li ġew dan laħħar
minn xi reġjuni ﬁl-Pakistan
u l-madwar, jidhru li qatt
ma raw tfajliet turisti Ewropej għax qegħdin jiġġennu jħarsu lejhom mill-kabina tas-sewwieq.
Bħal donnhom dawn ġew
f’dinja ġdida u għalkollox
diﬀerenti minn dik li huma

mdorrijin biha huma.
Nhar it-Tnejn, 30 ta’ Mejju, tlaqt mill-ajruport internazzjonali
bix-xarabank.
Aħna u sejrin lura lejn irRabat, din ix-xarabank niżlet Blue Grotto kif suppost
tagħmel.
Imma kif tlajna t-telgħa u
dorna mal-kisra li hemm
f’tarf it-telgħa, il-passiġġieri
kollha ħasbu li konna se
ninqalbu bix-xarabank għax
is-sewwieq, li x’aktarx li

