Bonus energia electricǎ, gaz natural și apǎ
Pentru utilitǎți domestice
Vor putea prezenta cererea pentru a avea acces la "Bonus" pentru casa de reședințǎ numai clienți
interni cu certificat I.S.E.E. valabil de valoare nu superioarǎ a € 8.107,50. Aceastǎ sumǎ este de €
20.000,00 pentru familiile numeroase, cu 4 sau mai mulți copii.
De la 1 lulie 2018 existǎ posibilitatea de a prezenta cererea de bonus social pentru furnizarea de
apǎ, atât în caz de aprovizionarea individualǎ cât și centralizatǎ, cum este indicat în formular.
În cazul de cererea de bonus pentru furnizarea de energie electricǎ, este necesar ca puterea
angajatǎ sǎ fie:
- pânǎ la 3 KW de energie electricǎ pentru un numǎr de persone rezidente pânǎ la 4,
- pânǎ la 4,5 KW pentru un numǎr de persone rezidente superior a 4.
Se puate face cererea de bonus social pentru disconfort fizic prezentând certificatul ASL care poate
atesta condițiile de sǎnǎtate grave a unuia dintre membrii care aparține nucleului familiar, astfel
încât sǎ prevadǎ utilizarea de aparatura necesarǎ pentru existența lor în viațǎ.
Cererile trebuiesc prezentate la ghișeul Sportello Polifunzionale în piazza Dante 37, în orarul de
deschidere pentru public.
Cererea va fi valabilǎ 12 luni de la recunoșterea beneficiului din partea distributorului competent și
va trebui prezentatǎ utilizând formularele urmǎtoare.
Modello richiesta Bonus elettricità, gas o acqua (101.52 KB)(Formular cerere Bonus electicitate,
gaz sau apǎ)
Modulo deleghe (47.88 KB) Formular delegare
Allegato ASL (316.3 KB) Anexa ASL
Modulo dichiarazione disagio fisico (59.98 KB)Formular de declarație disconfort fizic
Modulo dichiarazione variazione fornitura (379.82 KB)Formular declarație modificarea
furnizǎrii
La formularul de cerere va trebui sǎ se anexeze in mod obligator urmǎtoarele documente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

copia fațǎ/spate a documentului de identitate a solicitantului;
copia fațǎ/spate a documentului de identitate și a codului fiscal a eventualului delegant;
copia della prima paginǎ a certificatului I.S.E.E. valabil;
copia della factura del gaz a solicitantului și/sau
copia della factura de energie electricǎ a solicitantului și/sau
copia della factura de apǎ a solicitantului.

Reînnoiri
În cazul de reînnoire este necesar presentarea formularului cu anexarea scrisorii Sgate Anci cu
indicarea datei de expirare și documentației menționatǎ mai sus.

