مكافأة الطاقة الكهربائية ،الغاز الطبيعي والماء
Bonus energia elettrica, gas naturale e acqua

للستخدام المنزلي
يمكنه م تق ديم الطل ب للس تفادة م ن "المكاف أة" المتعلق ة بس كن القام ة فق ط زبن اء الس تخدام المنزل ي وبح وزتهم ش هادة
) I.S.E.Eمؤشر الوضعية القتصادية المعادلة( صالحة ،بقيمة ل تتجاوز  .€ 8.107,50هذا المبل غ يع ادل € 20.000,00
بالنسبة للعائلت متعددة الفراد التي لديها  4أبناء أو أكثر تحت النفقة.
ابتداءا من  1يوليو  ،2018يمكن تقديم الطلب للحصول على المكافأة الجتماعية للتزويد بالماء ،سواء في حالة التزويد
الفردي أو المركزي ،كما هو مAوض@ح في النماذج.
ف ي حال ة طل ب المكاف أة فيم ا يخ ص التزوي$$$$د بالطاق$$$$ة الكهربائي$$$$ة ،الق وة المس تعملة المطلوب ة يج ب أن تص ل:
 إلى غاية  3KWمن الطاقة الكهربائية لعدد المقيمين ل يتجاوز  4أشخاص، إلى غاية  4,5KWلعدد المقيمين يتجاوز  4أشخاص.يمكنك تقديم الطلب للحصول على مكافأة اجتماعية بسبب اض$$طرابات جس$$مية وذل ك بتق ديم ش هادة طبي ة  ASLال تي تثب ت
الظ روف الص حية الخطي رة لح د أف راد الس رة ،لدرج ة أن الم ر يس تعدي اس تخدام مع دات ض رورية للبق اء عل ى قي د
الحياة.
يجب تقديم الطلبات إل ى ) Sportello Polifunzionaleالمكت ب متع دد الخ دمات( ب العنوان ،piazza Dante 37 :خلل
الوقات المفتوحة للعموم.
الطل ب م دة ص لحيته  12أش هرا ابت داءا م ن الق رار ب الحق ف ي الس تفادة م ن ط رف الم وزع المخت ص ويج ب تق ديمه
باستعمال النماذج المناسبة.
)Modello richiesta Bonus elettricità, gas o acqua (101.52 KB
)Modulo deleghe (47.88 KB
)Allegato ASL (316.3 KB
)Modulo dichiarazione disagio fisico (59.98 KB
)Modulo dichiarazione variazione fornitura (379.82 KB

من الضروري إرفاق الوثائق التالية بنموذج الطلب:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

نسخة أمامية  /خلفية من وثيقة هوية مقدم الطلب؛
نسخة أمامية  /خلفية من وثيقة الهوية والرمز الضريبي لمفوض محتمل؛
نسخة من الصفحة الولى من شهادة  I.S.E.E.صالحة.
نسخة من فاتورة الغاز لمقدم الطلب و  /أو
نسخة من فاتورة الكهرباء لمقدم الطلب و  /أو
نسخة من فاتورة المياه لمقدم الطلب.

التجديد
في حال ة التجدي د ،م ن الض روري تق ديم النم وذج مرف ق برس الة  Sgate Anciم ع الش ارة إل ى تاري خ انته اء الص لحية
والوثائق المشار إليها في النقطة السابقة.

