Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh IRL/ UK 5
Coinbhinsiún ar an tSlándáil Shóisialach idir POBLACHT NA
HÉIREANN agus RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE
AGUS THUAISCEART ÉIREANN

—
—

Rannóg na dTaifead Idirnáisiúnta
Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Urlár 2

Airteagail 17, 18, 24 agus 28 den Choinbhinsiún
Ailt 10 agus 14 de na Socruithe Riaracháin

Teach Oisín

Iarratas ar Phinsean Scoir, ar Phinsean Ranníocach Seanaoise,
ar Phinsean Ranníocach Baintrí nó Baintrí Fir nó ar Liúntas
Ranníocach Dílleachta
.

Sráid an Phiarsaigh
Baile Átha Cliath 2.
ÉIRE
Guthán: 353 1 704 3000
FACS: 353 1 6732311

Uimh.PSP*Éireannach (is ionann agus Uimh.ÍAS)
LITIR/LITREACHA

FIGIÚIRÍ

Uimhir Árachais Náisiúnta na Ríochta Aontaithe

Freagair na ceisteanna GO LÉIR agus bain feidhm as
BLOCLITREACHA, le do thoil.

* Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí

Mionscrúdú ar iarratas ar Phinsean Scoir, ar Phinsean Ranníocach Seanaoise, ar
Phinsean Ranníocach Baintrí nó Baintrí Fir nó ar Liúntas Ranníocach Dílleachta
Tá éileamh déanta ag an duine, a bhfuil a s(h)onraí tugtha thíos, ar:
Pinsean Ranníocach Seanaoise
Pinsean Scoir
Pinsean Ranníocach Baintrí nó Baintrí Fir
Liúntas Ranníocach Dílleachta

faoi Achtanna Leasa Shóisialaigh Phoblacht na hÉireann de bhua na bhforálacha in:
Airteagal

17

18

19

24

28 den Choinbhinsiún

I gcás inar cuí sin (féach mír 8 de chuid 1) de réir Ailt 10 de na Socruithe Riaracháin, iarrtar ort CUID 2
den fhoirm seo a líonadh agus cóip amháin a chur ar ais chuig an údarás inniúil ag an seoladh ar bharr
an leathanaigh.

Cuid 1
1.

Luaigh Dáta an Éilimh

2.

Líon i dtaca leis an
IARRATASÓIR agus lena
c(h)éile nó lena p(h)áirtnéir
(más bainteach)

Sonraí Pearsanta
LÁ

MÍ

Sonraí den iarratasóir

Sloinne
Ainm(neacha)
Sloinne Roimh Phósadh
Gnéas

Fireann

Baineann

BLIAIN

Uas.

Bn.

Iníon

Cuid 1 ar leanúint

Sonraí Pearsanta
Sonraí den iarratasóir

3.

Sonraí den Iarratasóir ar leanúint

Dáta Breithe an Iarratasóra
An bhfuil an tIarratasóir?

—

LÁ

(

MÍ

Singil

Pósta

Idirscartha

Colscartha

) fíoraithe

BLIAIN ( ) neamhfhíoraithe
I mBaintreachas

Más PÓSTA luaigh
Dáta an Phósta

LÁ

MÍ

BLIAIN ( ) neamhfhíoraithe

—

Más COLSCARTHA luaigh
Dáta an Cholscartha

LÁ

MÍ

BLIAIN ( ) neamhfhíoraithe

—

Más I mBAINTREACHAS
luaigh Dáta Báis an Chéile

LÁ

MÍ

BLIAIN ( ) neamhfhíoraithe

Seoladh IOMLÁN an Iarratasóra

(

) fíoraithe

(

) fíoraithe

(

) fíoraithe

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

An Seoladh Deireanach sa
RÍOCHT AONTAITHE
(uimhir, sráid, áit, postchód), más
feasach

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Uimhir Árachais Shóisialaigh
in Éirinn (roimh Aibreán 1979)
Uimhir Phearsanta Seirbhíse
Poiblí (PSP) in Éirinn (is ionann í
agus an Uimhir Ioncaim agus
Árachais Shóisialaigh (IÁS)
Uimhir Árachais Náisiúnta
sa Ríocht Aontaithe

FIGIÚIRÍ

LITIR/LITREACHA

Cuid 1 ar leanúint

4.

Sonraí den Chéile nó den
Pháirtnéir

Sonraí de chéile nó de pháirtnéir an iarratasóra

Uas.

Bn.

Iníon

Sloinne an Chéile nó an Pháirtnéara
Ainm(neacha)
Sloinne Roimh Phósadh
Gnéas
Dáta Breithe an Chéile nó an
Pháirtnéara
A S(h)eoladh IOMLÁN

Fireann

Baineann

LÁ

MÍ

(

) fíoraithe

BLIAIN ( ) neamhfhíoraithe

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

SEOLADH DEIREANACH an
chéile nó an pháirtnéara sa
Ríocht Aontaithe (uimhir, sráid,
áit, postchód), más feasach

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

A (h)Uimhir Árachais Shóisialaigh
in Éirinn (roimh Aibreán 1979)
A (h)Uimhir Phearsanta Seirbhíse
Poiblí (PSP) in Éirinn (is ionann í
agus an Uimhir Ioncaim agus
Árachais Shóisialaigh (IÁS)

LETTER(S)

FIGURES

A (h)Uimhir Árachais Náisiúnta
sa Ríocht Aontaithe

Cuid 1 ar leanúint

5.

Tabhair sonraí, le do thoil,
de na leanaí GO LÉIR, mar
a leanas (bain feidhm as
BLOCLITREACHA):

Sonraí de leanaí
AINM AN LINBH
SLOINNE

AINM(NEACHA)

Dáta Breithe
LÁ

MÍ

BLIAIN

neamhfíoraithe fhíoraithe

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Sonraí de Thaifead Árachais ÉIREANNAIGH AN
IARRATASÓRA

Cuid 1 ar leanúint
6.

Tabhair sonraí, le do thoil, de thaifead árachais ÉIREANNAIGH AN IARRATASÓRA, mar a leanas:
Taifead Árachais AN IARRATASÓRA
Bliain Ranníocaíochta

Líon na Ranníocaíochtaí Seachtainiúla

Ó
LÁ

MÍ

GO
BLIAIN

LÁ

MÍ

Ranníocaíochtaí ÍOCTHA
BLIAIN

Lean ar aghaidh leis an taifead ar leathán ar leith, más gá

Fostaithe

Féinfhostaithe

Saorálach

Creidmheas
anna

Sonraí de Thaifead Árachais ÉIREANNAIGH AN
CHÉILE NÓ AN PHÁIRTNÉARA

Cuid 1 ar leanúint

Tabhair sonraí, le do thoil, de thaifead árachais Éireannaigh AN CHÉILE nó AN
PHÁIRTNÉARA, mar a leanas:

7

Taifead Árachais AN CHÉILE NÓ AN PHÁIRTNÉARA
Bliain Ranníocaíochta

Líon na Ranníocaíochtaí Seachtainiúla

Ó
LÁ

MÍ

GO
BLIAIN

LÁ

MÍ

Ranníocaíochtaí ÍOCTHA
BLIAIN

Lean ar aghaidh leis an taifead ar leathán ar leith, más gá

Fostaithe

Féinfhostaithe

Saorálach

Creidmheasanna

Sonraí den iarratas

Cuid 1 ar leanúint

8.

Tá an t-iarratasóir i dteideal pinsean a fháil ó Phoblacht na hÉireann ar an ráta iomlán. Níl
sonraí de thaifead árachais na Ríochta Aontaithe de dhíth.
Tá an t-iarratasóir i dteideal sochar a fháil go neamhspleách ar an gCoinbhinsiún. Ní gá
Cuid 2 a líonadh mura bhfuil an tréimhse árachais níos lú ná 50 seachtain.
Níl an t-iarratasóir i dteideal sochar a fháil go neamhspleách ar an gCoinbhinsiún. Líon
Cuid 2, le do thoil, agus cuir an fhoirm ar ais chugainn.

9.

Tuigtear dúinn go bhfuil an t-iarratasóir inárachaithe:
i nGeirsí

i nGeansaí

Cuir cóip den fhoirm seo (agus í líonta go hiomlán i gCuid 2) go dtí an tír atá curtha in iúl agus faigh
a dtaifead más gá.

10.

Aisghabháil an tSochair
Tá forais ann le hasbhaintí a dhéanamh chun cúiteamh a dhéanamh i ró-íocaíocht de réir
Airteagail 30 den Choinbhinsiún. Níor chóir go n-íocfaí aon riaráiste pinsin go díreach leis an
tairbhí ach ba chóir go gcuirfí chun na Roinne seo é.
Níl forais ar bith ann le hasbhaintí a dhéanamh chun cúiteamh a dhéanamh i ró-íocaíocht de
réir Airteagail 30 den Choinbhinsiún. Ba chóir go n-íocfaí aon riaráiste pinsin go díreach leis
an tairbhí.

11.

Soláthar Íosta Árachais
Níl an t-iarratasóir i dteideal sochar a fháil go neamhspleách ar an gCoinbhinsiún. Tá
tréimhsí an árachais Éireannaigh níos lú ná an t-íosmhéid atá forordaithe in Airteagal 18(8)
agus ní mór iad a chur san áireamh nuair atá an teidlíocht ar phinsean na Ríochta Aontaithe
á socrú. Ní gá Cuid 2 a líonadh.

12.

Méadú ar an Sochar do Leanaí
Tá cónaí ar an iarratasóir i bPoblacht na hÉireann, agus
tá teidlíocht ann ar shochar a fháil go neamhspleách ar an gCoinbhinsiún.
Íocfaimid méadú i leith an linbh (na leanaí).
níl aon teidlíocht ann ar shochar a fháil go neamhspleách ar an gCoinbhinsiún.
Má thagann an t-iarratasóir chun bheith i dteideal sochar a fháil faoi Airteagal
18(3), íocfaimid méadú i leith an linbh chleithiúnaigh (na leanaí cleithiúnacha).
Níl cónaí ar an iarratasóir i bPoblacht na hÉireann. Ní dhéanfaimid breithniú maidir le
sochar a dheonú i leith an linbh (na leanaí) mura n-insítear dúinn nach n-íocfar méadú ar
shochar ina leith. Líon Cuid 2 - Ceist 17, le do thoil.
Ní raibh cónaí ar an iarratasóir an uair dheireanach i bPoblacht na hÉireann. Déan breithniú
maidir le sochar a dheonú i leith an linbh (na leanaí) faoi Airteagal 22(3).

Síniú:

Stampa Oifigiúil
(Ná húsáid bloclitreacha)

Ainm:
(Priontáil an t-ainm)

Dáta:

Cuid 2
13.

Le líonadh ag ÚDARÁIS NA RÍOCHTA AONTAITHE
Tabhair sonraí de thaifead árachais AN IARRATASÓRA SA RÍOCHT AONTAITHE, le do thoil, mar a leanas:
Taifead Árachais AN IARRÁTASÓRA sa Ríocht Aontaithe
Bliain Ranníocaíochta

Líon na Ranníocaíochtaí Seachtainiúla

Ó
LÁ

14.

MÍ

GO
BLIAIN

LÁ

MÍ

Ranníocaíochtaí ÍOCTHA
BLIAIN

Fostaithe

Féinfhostaithe

Creidmheas-

Saorálach

anna

Tabhair sonraí de thaifead árachais AN CHÉILE NÓ AN PHÁIRTNÉARA SA RÍOCHT AONTAITHE, le do
thoil, mar a leanas:
Taifead Árachais AN CHÉILE NÓ AN PHÁIRTNÉARA sa Ríocht Aontaithe
Bliain Ranníocaíochta

Líon na Ranníocaíochtaí Seachtainiúla

Ó
LÁ

MÍ

GO
BLIAIN

LÁ

MÍ

Ranníocaíochtaí ÍOCTHA
BLIAIN

Fostaithe

Féinfhostaithe

Saorálach

Lean ar aghaidh le 13 agus/nó 14 ar leathán ar leith, más gá
ar leanúint ar an taobh eile

Creidmheasanna

Cuid 2 ar leanúint

Le líonadh ag ÚDARÁIS NA RÍOCHTA AONTAITHE

Is ann do thaifead árachais:
i nGeirsí

i nGeansaí

Atá níos lú ná an t-íosmhéid atá forordaithe in Airteagal 18(4):
tá an t-árachas seo san áireamh thuas le húsáid faoi Airteagal 18(3)
níl an t-árachas seo san áireamh thuas. Cuirfear sonraí d’árachas:
i nGeirsí

i nGeansaí

le húsáid faoi Airteagal 18(3) nó faoi Airteagal 18(4) ar fáil nuair a gheofar é.

15.

Aisghabháil an tSochair Ró-íoctha
I gcomhréir le hAirteagal 30 den Choinbhinsiún, cuirfear riaráiste an tsochair de chuid na Ríochta
Aontaithe ar fáil.
Níl aon riaráiste ar fáil lena aisghabháil.
Níl cinneadh déanta againn fós ar an éileamh. Cuirfear eolas ar fáil amach anseo faoi riaráiste.

16.

Soláthar Íosta Árachais
Níl an t-iarratasóir i dteideal sochar a fháil go neamhspleách ar an gCoinbhinsiún. Tá tréimhsí an
árachais sa Ríocht Aontaithe níos lú ná an t-íosmhéid atá forordaithe in Airteagal 18(3) agus ní
mór iad a chur san áireamh nuair atá an teidlíocht ar phinsean na hÉireann á socrú.

17.

Méadú ar an Sochar do Leanaí
Tá cónaí ar an iarratasóir sa Ríocht Aontaithe ach níl sé/sí i dteideal sochar a fháil faoin gCoinbhinsiún
nó go neamhspleách ar an gCoinbhinsiún. Déan breithniú maidir le méadú ar Shochar a íoc i leith an
linbh (na leanaí).

An Roinn Slándála Sóisialaí

Stampa Oifigiúil

Síniú:
(Ná húsáid bloclitreacha)

Ainm:
(Priontáil an t-ainm)

Dáta:

Líne dhíreach:

Uimh. Facs:

Lasc-chlár:

Folíne:

Ráiteas ar Chosaint Sonraí
Riarann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Soisialaí córas coimirce sóisialaí na hÉireann.
Ceanglaítear ar chustaiméirí sonraí pearsanta a chur ar fáil chun go socraítear an intofacht
d’íocaíochtaí agus do shochair a bhaineann le hábhar. Féadfar sonraí pearsanta a mhalartú le
Ranna/Gníomhaireachtaí Rialtais eile de réir mar a fhoráiltear le dlí. Tá ár mbeartas sonraí le fáil ar
www.welfare.ie/dataprotection nó i gcruachóip.
Is mar threoir amháin a úsáidtear na mínithe agus na téarmaí san fhoirm seo agus ní léirmhíniú dleathach iad.
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Eagrán: Meitheamh 2018

