โครงการเบีย
้ เลี้ยงประกันสังคม
โครงการเบี้ยเลี้ยงประกันสังคม
จะประกอบไปด้วย

( SSA)

เบี้ ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ,

ที่ดาเนินการโดยกรมสังคมลงเคราะห์
เบี้ยเลี้ยงผู้พิการ,

( SWD)

เบี้ยเลี้ยงผู้พิการและทุพพลภาพ,

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปกติ, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุระดับสูง, แผนกวางตุ้ง และแผนฝูเจี้ยน
โครงการ

เป็นโครงการที่ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ

SSA

เบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุและเบี้ยเลี้ยงผู้พิการออกแบบมาเพื่อจ่ายเบี้ยรายเดือนให้กับผู้ที่พานักอาศัยในฮ่อง
งกงที่มีอายุ

70

ปี ขึ้ นไป

หรือผู้มีความพิการแบบรุนแรงทีม
่ ค
ี วามต้องการพิเศษ

ซึ่งเกิดขึ้นจากความสูงวัยหรือความพิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปกติและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุระดับสูงจะเป็นเบี้ยพิเศษที่จ่ายเป็นรายเดือนเพื่อช่วยเหลื
ลือค่าใช้จ่ายในการยังชีพของผู้ที่พานักอาศัยในฮ่องกงทีม
่ อ
ี ายุ

65

ปี ขึ้ นไป

และต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
แผนกวางตุ้งและแผนฝูเจี้ยนจะประกอบด้วยเบี้ยเลีย
้ งชีพผู้สูงอายุ,

เบีย
้ ยังชีพผู้สงู อายุปกติ

และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุระดับสูง
เพื่อจ่ายเบี้ยรายเดือนให้กบ
ั ผู้ที่พานักอาศัยในฮ่องกงที่ผ่านคุณสมบัติที่เลือกอาศัยอยูใ
่ นกวางตุ้ง
( บั งคับใช้กับแผนกวางตุ้งเท่านั้น ) หรือฝูเจี้ยน ( บังคับใช้กับแผนฝูเจี้ยนเท่านั้น )
ผู้สมัครขอรับเบี้ยเลี้ยงผู้พิการและเบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ
( รวมถึงเบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุภายใต้แผนกวางตุ้งและแผนฝูเจี้ยน)

ภายใต้โครงการ

SSA

ไม่จาเป็นต้องเข้ารับการตรวจสอบสถานภาพการเงิน

1

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ผู้สมัครจะมีคุณสมบัติที่จะได้รับเบี้ยภายใต้โครงการ SSA หากผู้สมัคร:
(a) มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนดเรื่องที่อยู่อาศัยดังต่อไปนี้:
(1) ผู้สมัครต้องพานักอาศัยอยู่ในฮ่องกงเป็นเวลาอย่างน้อยเจ็ดปี และ
(2) ผู้สมัครต้องพานักอาศัยอยู่ในฮ่องกงติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีจนถึงวันที่ปรากฏบน
56
ใบสมัคร ( การออกนอกฮ่องกงเป็นเวลาไม่เกิน
วันในช่วงเวลาหนึ่งปีให้ถือว่าพานักอาศัยอยู่ในฮ่องกง)
หมายเหตุ: (i) บุคคลที่อยู่ในฮ่องกงอย่างผิดกฎหมาย
หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในฮ่องกงด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากการ
พานักอาศัย
(เช่น
พนักงานบริษัทต่างชาติ
หรือนักท่องเที่ยว)
จะไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโครงการ SSA นี้
(ii) ผู้ที่พานักอาศัยในฮ่องกงซึ่งมีอายุต่ากว่า 18 ปี
ที่สมัครขอรับเบี้ยเลี้ยงผู้พิการจะได้รับการยกเว้นจากข้อกาหนดด้านที่อยู่อ
าศัยตามข้อ ( 1 ) และ ( 2 ) ข้างต้น
(iii) ในการพิจารณาว่าผู้สมัครได้พักอาศัยอยู่ในฮ่องกงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอ
ย่างน้อยหนึ่งปีก่อนวันที่ที่ระบุในใบสมัครสามารถพิจารณาได้โดยไม่นับกา
รไม่ได้อยู่อันเนื่องมาจากการเรียนเต็มเวลา
( สาหรับผู้สมัครขอรับเบี้ยเลี้ยงผู้พิการเท่านั้น)
หรืองานที่ได้รับค่าจ้างที่ทาภายนอกฮ่องกงในระหว่าง
ขึ้นอยู่กับการพิสูจน์เอกสารอย่างเพียงพอ
ช่วงเวลา
1
ปี
ทั้ งนี้
หากผู้สมัครไม่ได้อยู่ในฮ่องกงมากกว่า 56 วันในระหว่างช่วงเวลา 1 ปี
เนื่องจากความจาเป็นที่จะต้องได้รับบริการทางการแพทย์ภายนอกฮ่องกง
ผู้อานวยการสานักงานสวัสดิการสังคมสามารถใช้ดุลยพินิจไม่นาการไม่อยู่
ในฮ่องกงเกินกาหนด
56
วันมาพิจารณา
ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับเหตุผลและหลักฐานการให้บริการทางการแพทย์ภายนอกฮ่องกง
(iv) การไม่ได้พักอาศัยในฮ่องกงหมายถึงการออกจากฮ่องกงไปยังจีน
แผ่นดินใหญ่, มาเก๊า หรือต่างประเทศ
(b) พานักอาศัยในฮ่องกงต่อเนื่องในช่วงที่ได้รับเบี้ย
( ใช้เฉพาะกับเบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยเลี้ยงผู้พิการ/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) /กวางตุ้ง
( ใช้เฉพาะแผนกวางตุ้ง )/ฝูเจียน (ใช้เฉพาะแผนฝูเจี้ยน)
(c) จะต้องไม่ได้รับเงินสมทบอื่นภายใต้โครงการ

SSA

หรือเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการช่วยเหลือประกันสังคมแบบครอบคลุม
(d) มิได้ถก
ู คุมขังอยูใ
่ นความดูแลตามกฎหมายหรือเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลโดยคาสั่งทางกฎ
ที่จัดทาขึ้น
หมาย และ
(e) มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่มค
ี ุณสมบัติเหมาะสมที่กาหนดโดยเบี้ยแต่ละอย่างดังต่อไ
ปนี้:
(1) เบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ
 บุคคลนั้นต้องมีอายุ 70 ปีขึ้นไป
2

(2) เบี้ยเลี้ยงผู้พิการ
 บุคคลนั้นจะต้องได้รับการรับรองจากผู้อานวยการสานักงานสุขภาพหรือผู้บริหารระต

บสูงของสาธารณสุขหรือกรมการแพทย์
( หรื อภายใต้สถานการณ์ยกเว้น
จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ที่จดทะเบียนแล้วของโรงพยา
บาลเอกชน) ว่าเป็นความพิการรุนแรง และ
 ความพิการนั้นจะคงอยูไ
่ ปอีกอย่างน้อย 6 เดือน

(3) เบี้ยเลี้ยงผู้พิการและทุพพลภาพ
 นอกเหนือจากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการ
ขอรับเบี้ยเลี้ยงผู้พิการข้างต้นแล้ว
ผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองจากผู้อานวยการสานักงานสุขภาพหรือผู้บริหารระดับ
สูงของสาธารณสุขหรือกรมการแพทย์
( หรือภายใต้สถานการณ์ยกเว้น
จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ที่จดทะเบียนแล้วของโรงพยา
บาลเอกชน)
ว่าจาเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากบุคคลอื่นในการใช้ชีวิตประจาวัน และ
 ผู้สมัคร ไม่ได้ อยู่ในสถาบันดูแลที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (รวมถึงบ้านพักต่างๆ
ที่ได้รับเงินอุดหนุน /มีการทาสัญญาไว้ และบ้านพักดูแลภายใต้โครงการ bought
place
ที่มีมากมาย)
หรือโรงพยาบาลและสถาบันของรัฐทั้งหมดภายใต้สานักงานการพยาบาล
หรือเป็นนักเรียนประจาในโรงเรียนพิเศษภายใต้สานักงานการศึกษา
(4) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปกติ
 บุคคลนั้นต้องมีอายุ 65 ปีขึ้นไป และ
 บุคคลนั้นและคู่สมรส/คู่ชีวิต (หากมี)
เกินจากที่กาหนดไว้

ดูหมายเหตุที่หน้า 4

มีรายได้ต่อเดือนและทรัพย์สิน ไม่

ดูหมายเหตุที่หน้า 4

มีรายได้ต่อเดือนและทรัพย์สิน ไม่

(5) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุระดับสูง
 บุคคลนั้นต้องมีอายุ 65 ปีขึ้นไป และ
 บุคคลนั้นและคู่สมรส/คู่ชีวิต (หากมี)
เกินจากที่กาหนดไว้
(6) แผนกวางตุ้ง
 บุคคลนั้นเลือกที่จะพานักอาศัยในกวางตุ้ง
 หากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้เช่าที่มีสิทธิ์เช่าบ้านสาธารณะในฮ่องกง

บุคคลนั้นจะต้องปล่อยบ้านที่เช่าหรือลบชื่อของตนเองออกจากการเช่าก่อนที่จะออก
จากฮ่องกง และ

 บุคคลนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการขอรับเบี้ยเลี้ย

งชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังต่อไปนี้:
(i) เบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ


บุคคลนั้นต้องมีอายุ 70 ปีขึ้นไป

(ii) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปกติ/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุระดับสูง


บุคคลนั้นต้องมีอายุ 65 ปีขึ้นไป และ



ดูหมายเหตุที่หน้า
บุคคลนั้นและคู่สมรส/คู่ชีวิต
(หากมี )
มีรายได้ต่อเดือนและทรัพย์สิน ไม่ เกินจากที่กาหนดไว้

4

3

(7)

แผนฝูเจี้ยน
 บุคคลนั้นเลือกที่จะพานักอาศัยในฝูเจี้ยน
 หากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้เช่าที่มีสิทธิ์เช่าบ้านสาธารณะในฮ่องกง

บุคคลนั้นจะต้องปล่อยบ้านที่เช่าหรือลบชื่อของตนเองออกจากการเช่าก่อนที่จะออก
จากฮ่องกง และ

 บุคคลนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการขอรับเบี้ยเลี้ย

งชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังต่อไปนี้:

(i)

เบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ


(ii)

บุคคลนั้นต้องมีอายุ 70 ปีขึ้นไป

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปกติ/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุระดับสูง



บุคคลนั้นต้องมีอายุ 65 ปีขึ้นไป และ
ดูหมายเหตุที่หน้า
บุคคลนั้นและคู่สมรส/คู่ชีวิต
( หากมี )
มีรายได้ต่อเดือนและทรัพย์สิน ไม่ เกินจากที่กาหนดไว้

4

หมายเหตุ: หากสถานภาพสมรสของผู้สมัครเป็น “ไม่เคยสมรส”, “แยกกันอยู”่ , “หย่าร้าง” หรือ
ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลรายได้และสินทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของตนเอง
“หม้าย”
หากสถานภาพสมรสของผู้สมัครเป็น
“สมรส”
หรือ
“ใช้ชีวิตร่วมกัน*”
ผู้สมัครจะต้องแสดงทรัพย์สินส่วนตัวของคู่สมรส/คู่ชีวิต
และข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และทรัพย์สินด้วย
[*เฉพาะในกรณีที่ผู้สมัคร
(i) ปัจจุบันอาศัยร่วมกับคู่ชีวิตในบ้านหลังเดียวกัน, (ii)
(iii)
อาศัยอยู่ในที่พักที่แบ่งปันกันกับคู่ชีวิต
และ
SWD
ตกลงที่จะให้ข้อมูลการเงินและข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ชีวิตแก่
โดยไม่คานึงว่าปัจจุบัน
คู่ชีวิตของผู้สมัครจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปกติ/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุระดับสูง /เบี้ยอื่นๆ
หรือไม่ก็ตาม
ผู้สมัครดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินการทดสอบโดยอ้างอิงจาก
“ข้อจากัดด้านทรัพยากรทางการเงินสาหรับคู่สมรส”]

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครหรือญาติ/เพื่อนของผู้สมัครขอรับเบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยเลี้ยงผู้พิการ/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสา
มารถสมัครได้โดยตรงที่หน่วยงานประกันสังคม ( SSFU) ที่อยู่ใกล้บ้าน ทั้ งทางโทรศัพท์, โทรสาร,
อีเมล์, ไปรษณีย์ หรือด้วยตนเอง การสมัครอาจกระทาผ่านตัวแทนไปยัง SWD โดยหน่วยงานรัฐบาล
หรือองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลอื่นก็ได้
อีกทั้งผู้สมัครยังสามารถดาวน์โหลด
“แบบฟอร์มใบสมัครขอรับเบี้ยยังชีพประกันสังคม” ได้จากเว็บไซต์ของ SWD
(http://www.swd.gov.hk) และส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบสาเนาเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องไปยัง SSFU ทางไปรษณีย์หรือไปส่งด้วยตนเอง
ผู้สมัครแผนกวางตุ้งหรือแผนฝูเจี้ยนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยื่นคาร้องด้วยตนเองในฮ่องกง
“แบบฟอร์มใบสมัครแผนกวางตุ้งและแผนฝูเจี้ยน”
โดยจะต้องส่ง
ที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมด้วยรูปถ่ายปัจจุบันสองรูป และสาเนาเอกสารอื่นๆ
(แผนกวางตุ้งหรือแผนฝูเจี้ยน) ก่อน
ที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานประกันสังคม
โดยต้องส่งไปรษณีย์หรือไปส่งด้วยตนเอง
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หมายเหตุ:
จะรับใบสมัครขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ /เบี้ยเลีย
้ งชีพผูส
้ งู อายุ

SWD

( รวมถึงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ /เบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุภายใต้แผนกวางตุง้ /แผนฝูเจี้ยน)
ภายในหนึ่งเดือนก่อนที่ผส
ู้ มัครจะมีอายุตรงตามคุณสมบัติที่กาหนดในการขอรับเบีย
้ (เช่น วั นเกิดปีที่
65

หรือ

70)

ภายใต้ระเบียบนี้

้ งชีพผูส
้ ูงอายุ
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยเลีย

( รวมถึงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ /เบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุของแผนกวางตุง้ /แผนฝูเจี้ยนด้วย)
จะคานวณตั้งแต่วันที่ผู้สมัครมีอายุตรงตามที่กาหนดและผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะส
มทั้งหมด

การสอบถามข้อมูล
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผน
(http://www.swd.gov.hk)
หรือเว็บไซต์แผนฝูเจี้ยน

SSA

กรุณาเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ

หรือเว็บไซต์ของแผนกวางตุ้ง

( http://www.swd.gov.hk/fjs)

SWD

( http://www.swd.gov.hk/gds)
สามารถสอบถามเกี่ยวกับแผน

SSA

ได้จากหน่วยบริการสายด่วนของกรม ( หมายเลขโทรศัพท์: 2343 2255, โทรสาร: 2763 5874) หรือ
SSFU หรือหน่วยงานประกันสังคม ( แผนกวางตุ้งหรือแผนฝูเจี้ยน) ที่ ใกล้ที่สุด

ตุลาคม 2020
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Social Security Allowance Scheme
The Social Security Allowance (SSA) Scheme which is administered by the Social Welfare
Department (SWD) includes Old Age Allowance, Normal Disability Allowance, Higher
Disability Allowance, Normal Old Age Living Allowance, Higher Old Age Living Allowance,
Guangdong Scheme and Fujian Scheme.
The SSA Scheme is non-contributory. Old Age Allowance and Disability Allowance are
designed to provide a monthly allowance to Hong Kong residents who are 70 years of age or
above or who are severely disabled to meet their special needs arising from old age or
disability respectively. Normal Old Age Living Allowance and Higher Old Age Living
Allowance are to provide a special allowance per month to supplement the living expenses
of Hong Kong residents aged 65 or above who are in need of financial support. Guangdong
Scheme and Fujian Scheme comprise Old Age Allowance, Normal Old Age Living
Allowance and Higher Old Age Living Allowance respectively to provide monthly allowance
for eligible Hong Kong residents who choose to reside in Guangdong (only applicable to
Guangdong Scheme) or Fujian (only applicable to Fujian Scheme).
Applicants of Disability Allowance and Old Age Allowance (including Old Age Allowance
under Guangdong Scheme and Fujian Scheme) under the SSA Scheme are not required to
go through a means test.
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Eligibility Criteria
A person is eligible for an allowance under the SSA Scheme if he/she:
(a) satisfies the following residence requirements:
(1) he/she must have been a Hong Kong resident for at least seven years; and
(2) he/she must have resided in Hong Kong continuously for at least one year
immediately before the date of application (absence from Hong Kong up to a
maximum of 56 days during the one-year period is treated as residence in Hong
Kong).
Note: (i) Persons whose presence in Hong Kong is unlawful or persons who are
permitted to stay in Hong Kong for a purpose other than residence (for
example, imported workers or visitors) are excluded from the SSA
Scheme.
(ii) Hong Kong residents aged below 18 applying for Disability Allowance
are exempted from the residence requirements in (1) and (2) above.
(iii) In determining whether an applicant has resided in Hong Kong
continuously for at least one year immediately before the date of
application, consideration can be given to disregarding absences
arising from full-time study (for Disability Allowance applicants only) or
paid work outside Hong Kong during the one-year period, subject to
there being sufficient documentary proof. Where an applicant has been
absent from Hong Kong for more than 56 days during the one-year
period because of the need to receive medical treatment outside Hong
Kong, the Director of Social Welfare can consider exercising his
discretion to disregard the absences exceeding the 56-day limit, subject
to the reason for and evidence of receiving medical treatment outside
Hong Kong being established.
(iv) Absence from Hong Kong means leaving Hong Kong for the Mainland,
Macao or overseas countries/territories.
(b) continues to reside in Hong Kong (only applicable to Old Age Allowance/Disability
Allowance/Old Age Living Allowance)/Guangdong (only applicable to Guangdong
Scheme)/Fujian (only applicable to Fujian Scheme) during receipt of payment;
(c) is not in receipt of any other allowance under the SSA Scheme or assistance under the
Comprehensive Social Security Assistance Scheme;
(d) is not being detained in legal custody or admitted to a penal institution; and
(e)

fulfils the following eligibility criteria required by the individual allowance:
(1) Old Age Allowance


he/she is aged 70 or above.
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(2) Normal Disability Allowance


he/she is certified by the Director of Health or the Chief Executive, Hospital
Authority (or under exceptional circumstances by a registered medical
practitioner of a private hospital) to be severely disabled; and



his/her disabling condition will persist for at least 6 months.

(3) Higher Disability Allowance
 in addition to meeting the eligibility criteria for Normal Disability Allowance

above, he/she must be certified by the Director of Health or the Chief
Executive, Hospital Authority (or under exceptional circumstances by a
registered medical practitioner of a private hospital) to be in need of constant
attendance from others in his/her daily life; and
 he/she is not receiving care in residential institutions subsidised by the

government (including subsidised places in subvented/contract homes and
residential care homes under various bought place schemes) or all public
hospitals and institutions under the Hospital Authority, or boarding in special
schools under the Education Bureau.
(4) Normal Old Age Living Allowance
 he/she is aged 65 or above; and
 he/she and/or his/her spouse/cohabiting partner (if applicable) see note on page 4
has/have a monthly income and assets not exceeding the prescribed limits.
(5) Higher Old Age Living Allowance
 he/she is aged 65 or above; and
 he/she and/or his/her spouse/cohabiting partner (if applicable) see note on page 4
has/have a monthly income and assets not exceeding the prescribed limits.
(6) Guangdong Scheme
 he/she chooses to reside in Guangdong;
 if he/she is an authorised public rental housing tenant in Hong Kong, he/she is

required to surrender his/her public rental housing unit or delete his/her name
from the tenancy before leaving Hong Kong; and
 he/she fulfils the following eligibility criteria for Old Age Allowance/Old Age

Living Allowance:
(i)

Old Age Allowance



he/she is aged 70 or above.

(ii) Normal Old Age Living Allowance/Higher Old Age Living Allowance


he/she is aged 65 or above; and



he/she and/or his/her spouse/cohabiting partner (if applicable) see note on
page 4
has/have a monthly income and assets not exceeding the
prescribed limits.
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(7) Fujian Scheme
 he/she chooses to reside in Fujian;
 if he/she is an authorised public rental housing tenant in Hong Kong, he/she is

required to surrender his/her public rental housing unit or delete his/her name
from the tenancy before leaving Hong Kong; and
 he/she fulfils the following eligibility criteria for Old Age Allowance/Old Age

Living Allowance:
(i)

Old Age Allowance



he/she is aged 70 or above.

(ii) Normal Old Age Living Allowance/Higher Old Age Living Allowance


he/she is aged 65 or above; and



he/she and/or his/her spouse/cohabiting partner (if applicable) see note on
page 4
has/have a monthly income and assets not exceeding the
prescribed limits.

Note: If an applicant’s marital status is “Never Married”, “Separated”, “Divorced” or
“Widowed”, he/she is only required to provide his/her personal particulars and
information on his/her own income and assets. If an applicant’s marital status is
“Married” or “Cohabiting*”, the applicant is required to provide his/her
spouse’s/cohabiting partner’s personal particulars and information on income and
assets.
[*Only applicable to cases where the applicant (i) is currently living with a cohabiting
partner in the same household; (ii) is living on shared resources with the cohabiting
partner; and (iii) agrees to provide the personal and financial information of the
cohabiting partner to the SWD, regardless of whether the applicant’s cohabiting
partner is/is not currently receiving the Normal Old Age Living Allowance/Higher Old
Age Living Allowance/other allowance. Such application will be subject to the means
test assessment based on the “Financial Resource Limits for Married Couples”.]

How to Apply
An Old Age Allowance/Disability Allowance/Old Age Living Allowance applicant or his/her
relative/friend can make an application directly with a social security field unit (SSFU) near
to his/her place of residence by phone, by fax, by e-mail, by post or in person. An
application may also be made through referral to SWD by another government department
or a non-governmental organisation. The applicant can also download the “Social Security
Allowance Application Form” from SWD’s website (http://www.swd.gov.hk) and return the
completed application form together with photocopies of relevant supporting documents to
the SSFU by post or in person.
An applicant of Guangdong Scheme and Fujian Scheme must complete the application
procedures in person in Hong Kong, prior to which the applicant is required to return the
completed “Guangdong Scheme and Fujian Scheme Application Form” together with two
recent photos and photocopies of all relevant supporting documents to the Social Security
Field Unit (Guangdong Scheme and Fujian Scheme) by post or in person first.
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Note:
SWD accepts application for Old Age Living Allowance/Old Age Allowance (including the
Old Age Living Allowance/Old Age allowance under the Guangdong Scheme/Fujian
Scheme) within one month prior to the applicant’s reaching the respective qualifying age
(i.e. the 65th or 70th birthday) for the allowance. Under this arrangement, the payment of Old
Age Living Allowance/Old Age Allowance (including the Old Age Living Allowance/Old Age
allowance under the Guangdong Scheme/Fujian Scheme) will be calculated from the date
of applicant fulfils the qualifying age and satisfies all the eligibility criteria.

Enquiries
For more information about the SSA Scheme, please visit the SWD’s website
(http://www.swd.gov.hk) or Guangdong Scheme website (http://www.swd.gov.hk/gds) or
Fujian Scheme website (http://www.swd.gov.hk/fjs). Enquiries about the SSA Scheme can
be made to the Departmental Hotline Service Unit (Telephone no.: 2343 2255, Fax no.:
2763 5874) or the nearest SSFU or the Social Security Field Unit (Guangdong Scheme and
Fujian Scheme).

October 2020
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