Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

Foirm iarratais ar

MB 1
Rangú Sonraí R

Shochar Máithreachais
Conas is ceart an fhoirm iarratais seo a líonadh.
• Bain feidhm as an leathanach seo mar threoir chun an fhoirm seo a líonadh, le do
thoil.
• Bain feidhm as peann gránbhiorach DUBH, le do thoil.
• Bain feidhm as BLOCLITREACHA agus cuir X sna boscaí cuí, le do thoil.
• Freagair na ceisteanna go léir a bhaineann leat, le do thoil.
• Is gá Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP) a bheith agat sula ndéanfaidh
tú iarratas.
• Chun cáiliú don uastréimhse 26 seachtaine de shaoire mháithreachais, ní mór duit
do shaoire mháithreachais a thosú 2 sheachtain ar a laghad roimh dheireadh na
seachtaine ina bhfuiltear ag súil le breith do leanbáin.
Fostaí (gan a bheith Féinfhostaithe):
Más fostaí thú, líon Codanna 1 go 6 den fhoirm seo de réir mar a bhaineann siad leat.
An túisce a bheidh an fhoirm líonta, léigh Cuid 7 agus sínigh an dearbhú i gCuid 1.
Thairis sin, caithfidh tú iarraidh ar d’fhostóir an Teastas Fostóra (MB2) atá faoi iamh
leis an bhfoirm seo, a líonadh.
Duine Féinfhostaithe nó duine a bhfuil fostaíocht inárachaithe críochnaithe le
déanaí aige nó aici:
Más duine féinfhostaithe thú, nó má tá fostaíocht inárachaithe críochnaithe le
déanaí agat, líon Codanna 1 go 6 den fhoirm seo de réir mar a bhaineann siad leat.
An túisce a bheidh an fhoirm líonta, léigh Cuid 7 agus sínigh an dearbhú i gCuid 1.
Caithfidh tú iarraidh ar do dhochtúir an Teastas Leighis (MB3), atá faoi iamh
leis an bhfoirm seo freisin, a líonadh.
Tábhachtach:
Cuir an fhoirm seo faoinár mbráid 6 seachtaine ar a laghad (12 sheachtain más duine
féinfhostaithe thú) sula mbeidh sé ar intinn agat an tsaoire mháithreachais a thosú.
Ná cuir isteach an fhoirm seo, le do thoil, níos mó ná 16 seachtaine roimh dheireadh
na seachtaine ina bhfuiltear ag súil le breith do leanbáin.
Má theastaíonn aon chabhair uait chun an fhoirm seo a líonadh, déan teagmháil, le
do thoil, le Rannóg an tSochair Mháithreachais, le d’Ionad Faisnéise áitiúil do
Shaoránaigh, le do Lárionad Intreo áitiúil nó le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.
Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Conas is ceart an fhoirm seo a líonadh
Chun cuidiú linn ó thaobh d’iarratas a bhreithniú:

• Priontáil na litreacha agus na huimhreacha go soiléir.
• Cuir carachtar amháin (litir nó uimhir) i ngach bosca.
Féach ar an sampla thíos, le do thoil.
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Foirm iarratais ar

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

Shochar Máithreachais

MB 1

79082A8E

Rangú Sonraí R

Do shonraí féin

Cuid 1
1. D’Uimhir PSP:
2. Teideal: (cuir ‘X’ nó
sonraigh)
3. Sloinne:

Uas.

Bn.

Eile

Iníon

4. Ainm(neacha):
5. D’ainm mar atá sé ar do
theastas breithe:
6. Sloinne breithe:
7. Do dháta breithe:
L L

M M

B B B B

8. Sloinne breithe do
mháthar:

Sonraí Teagmhála
9. Do sheoladh:

Contae
Postchód
10. D’uimhir ghutháin:

GUTHÁN PÓCA
LÍNE THALÚN

11. Do sheoladh ríomhphoist:

Dearbhú
Dearbhaím gur fíor agus gur críochnúil an fhaisnéis atá tugtha agam ar an bhfoirm seo. Tuigim go
mbeidh orm aon íocaíocht a fhaighim ón Roinn a aisíoc agus gur féidir go n-ionchúiseofar mé má tá
aon chuid den fhaisnéis uaim bréagach nó míthreorach nó mura nochtaim aon fhaisnéis ábhartha.
Geallaim go n-inseoidh mé láithreach don Roinn é má thagann aon athrú ar mo dhálaí a fhéadfaidh
dul i bhfeidhm ar mo theidlíocht leantach.
Údaraím don Roinn sonraí de m’éileamh ar Shochar Máithreachais a nochtadh do m’fhostóir.
Dáta:
2 0
L L

M M

B B B B

Síniú bunaidh amháin (ná húsáid bloclitreacha agus ná húsáid fótachóipeanna)

Ceanglaítear le dlí ar an Roinn faisnéis a mhalartú le hOifig na gCoimisinéirí Ioncaim.
Rabhadh: Má dhéanann tú ráiteas bréagach nó má choinníonn tú eolas siar, féadfar thú a ionchúiseamh
agus dá thoradh sin féadfar fíneáil, tréimhse phríosúnachta nó iad araon a ghearradh ort.
Leathanach 1

41EF8F38

A3F7203F

Cuid 1 ar leanúint
12.An bhfuil tú?

Do shonraí féin
Singil

Ag Comhchónaí le Duine Eile

Pósta

I bPáirtnéireacht Shibhialta

I do Pháirtnéir Sibhialta
Marthanach
I d’Iarpháirtnéir Sibhialta
Colscartha
(bhí tú i bPáirtnéireacht
I mBaintreachas
Shibhialta a díscaoileadh ó shin)
13. Cén dáta óna bhfuil tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó ag comhchónaí le duine eile?
Idirscartha

L L

M M

B B B B

14. Ar pósadh i bPoblacht na hÉireann thú?
Pósadh
Níor pósadh
Murar pósadh, cuir isteach, le do thoil, cóip fhíoraithe de do theastas pósta (Féach an
Seicliosta i gCuid 7 chun sonraí a fháil).

Cuid 2

Sonraí de d’obair agus de d’éileamh

15.Ar chónaigh tú, ar fostaíodh thú, nó an bhfuair tú íocaíocht leasa shóisialaigh i dtír eile den
Aontas Eorpach sna 4
Chónaigh,
Níor chónaigh,
bliana deiridh?
Fostaíodh
níor fostaíodh
Má chónaigh/fostaíodh/
nó Fuair
ná ní bhfuair
fuair, luaigh le do thoil:
An tír:
Ainm an fhostóra:
Seoladh an fhostóra:

Contae
Postchód
D’uimhir
árachais shóisialaigh nuair
a bhí tú ansin:
Na dátaí ar oibrigh Ó:
tú ansin:
Go:
L L

M M

B B B B

An cineál oibre:
Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun a thuilleadh
sonraí a chur ar fáil, más gá sin
16.An bhfuil tú?
Fostaithe
Fostaithe agus Féinfhostaithe
Féinfhostaithe

Gan a bheith i bhFostaíocht faoi láthair

Tá tú ‘fostaithe’ nuair a oibríonn tú do dhuine eile nó do chuideachta eile agus nuair a íoctar pá
leat as an obair seo.
Leathanach 2

1DCB3D6E

4D431374

Sonraí de d’obair agus de d’éileamh

Cuid 2 ar leanúint

17. Má tá tú fostaithe faoi láthair, luaigh le do thoil:
Ainm an fhostóra:

Seoladh an fhostóra:

Contae
Postchód
Uimhir ghutháin an
fhostóra:

GUTHÁN PÓCA
LÍNE THALÚN

Olltuilleamh
seachtainiúil:

€

,

.

L L

M M

sa tseachtain (go neasach)
Is é is ‘ollphá’ ann ná do phá roimh cháin, ÁSPC, dleachtanna
ceardchumainn nó asbhaintí eile.
18. An bhfuil níos mó ná post amháin agat faoi láthair?
Tá
Níl
Tabhair faoi deara, le do thoil, nach mór do gach fostóir Teastas Fostóra (MB 2) a líonadh má tá
níos mó ná fostóir amháin agat (déanfaidh fótachóip de MB 2 cúis nó déanfaidh litir arna síniú ag
d’fhostóir ina bhfuil an fhaisnéis chéanna cúis).
19. Má thosaigh tú ag obair de chéaduair am éigin sna trí bliana deiridh, cathain a thosaigh tú?

20.An bhfuil gaol agat le
d’fhostóir?
Má tá, luaigh le do thoil:

Tá

B B B B
Níl

Cén gaol atá agat leis/léi?
21. Mura bhfuil tú i bhfostaíocht
a thuilleadh, luaigh an dáta
M M
B B B B
ar oibrigh tú an uair dheiridh? L L
Iniaigh cóip de do P45 a thaispeánann an dáta ar oibrigh tú an uair dheiridh.
Ainm d’fhostóra dheiridh:

A s(h)eoladh:

Contae
Postchód
Uimhir ghutháin
d’fhostóra dheiridh:
An raibh gaol agat leis an
bhfostóir seo?
Má bhí, cén gaol a bhí agat
leis/léi?

Bhí

Ní raibh

Leathanach 3

A92696D7

6B377220

Cuid 2 ar leanúint

Sonraí de d’obair agus de d’éileamh

22.An bhfuil tú féinfhostaithe nó an raibh tú féinfhostaithe sna 5 bliana deiridh?
Níl/Ní raibh
Tá/Bhí
Más ‘Níl/Ní raibh’ an freagra, téigh chuig Cuid 3, le do thoil.
Más ‘Tá/Bhí’ an freagra, líon fuílleach na coda seo go hiomlán, le do thoil.
Do ghairm:
An dáta ar thosaigh tú ag
gabháil don
fhéinfhostaíocht:
L L
Mura bhfuil tú féinfhostaithe
a thuilleadh, cathain a bhí
tú féinfhostaithe an uair
L L
dheiridh?

M M

B B B B

M M
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23.Luaigh, le do thoil:
Ainm do ghnó:
Seoladh do ghnó:

Contae
Postchód
Uimhir ghutháin do ghnó:
Uimhir chlárúcháin do
ghnó:
Más trádálaí aonair thú, glacaimid le d’uimhir PSP mar uimhir chlárúcháin do ghnó.
24.An cuideachta theoranta
Ní hea
Is ea
do chuideachta?
Más sea, cuir cóip de do P35 i leith na bliana cánach a bhaineann le hábhar (seo dhá bhliain roimh
an mbliain a dtosaíonn do shaoire mháithreachais) faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.
25.An trádálaí aonair thú?

Is ea

Ní hea

Más sea, cuir d’fhoirm admhála um fhéinmheasúnú a bheidh faighte agat ó na Coimisinéirí
Ioncaim agus an Fhoirm 11 is cuí i leith na bliana cánach a bhaineann le hábhar (seo dhá bhliain
roimh an mbliain a dtosaíonn do shaoire mháithreachais) faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.
26.Cathain atá sé de rún agat
an tsaoire mháithreachais
a thosú?
L L
M M
B B B B
27.An dáta a bhfuil sé de rún
agat filleadh ar an
bhféinfhostaíocht tar éis
M M
B B B B
do shaoire máithreachais? L L
Cuimhnigh ar na teastais chuí agus na cáipéisí cuí a chur isteach leis an iarratas seo.

Leathanach 4

03814F79

3C3A0998

Sonraí de d’íocaíocht

Cuid 3

Luaigh go soiléir, le do thoil, an duine ar mian leat go gcuirfear d’íocaíocht amach
chuige/chuici.
Is cóir an íocaíocht seo a chur: Chugam

NÓ

Chuig d’fhostóir

Íocaíocht go díreach le d’fhostóir
Más mian leat go ndéanfaimid d’íocaíocht le d’fhostóir, is cóir do d’fhostóir na
sonraí den chuntas a líonadh ar an Teastas Fostóra (MB 2). Údaraím don Roinn
Coimirce Sóisialaí mo Shochar Máithreachais a íoc le cuntas m’fhostóra in
institiúid airgeadais.

Síniú (ná húsáid bloclitreacha)

Má tá an íocaíocht le déanamh le d’fhostóir, ná líon an chuid thíos.

Sonraí de d’íocaíocht - Institiúid Airgeadais
Más mian leat go gcuirfear d’íocaíocht go díreach chuig do chuntas reatha, taisce nó coigiltis in
institiúid airgeadais, líon na sonraí de do chuntas anseo thíos, le do thoil.
Gheobhaidh tú na sonraí seo a leanas agus iad clóite ar ráitis ó
d’institiúid airgeadais.
Ainm na hinstitiúide
airgeadais
Cód Aitheantóra an Bhainc
(BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta an
Chuntais Bhainc (IBAN):
Ainm(neacha) an chuntais:

Leathanach 5

9EF6BFE8

E20B3BA2

Sonraí de do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do
chomhchónaitheoir

Cuid 4
28. A (h)Uimhir PSP:
29.Teideal: (cuir ‘X’ nó
sonraigh)
30.A s(h)loinne:

Uas.

Bn.

Iníon

Eile

31.A (h)ainm(neacha):
32.A s(h)loinne breithe:
33. A d(h)áta breithe:
L L

M M

B B B B

34.Sloinne breithe a
m(h)áthar:
35.An gcónaíonn sé/sí leat faoi láthair?
Cónaíonn
Mura gcónaíonn, luaigh le do thoil:
A s(h)eoladh:

Ní chónaíonn

Contae
Postchód

Cuid 5

Sonraí oibre agus éilimh de do chéile, do
phártnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir

Is féidir go mbeidh tú i dteideal méadú a fháil do do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do
chomhchónaitheoir mura bhfuil aon ioncam aige/aici nó más é an t-ollphá atá aige/aici ná 310 nó
níos lú sa tseachtain agus mura bhfuil íocaíocht á fáil aige/aici ón Roinn seo dá c(h)eart féin. Ní
mór duit an chuid seo a líonadh go hiomlán ionas go bhféadfar aon mhéadú a dhlifear a shocrú.
Ba chóir go mbeadh a t(h)oiliú agat go dtabharfá an fhaisnéis seo dúinn.
36. An mian leat méadú a éileamh dó/di?
Ní mian
Is mian
Mura mian, téigh go díreach chuig Cuid 6, le do thoil, mar níl aon ghá le fuílleach na coda seo
a líonadh.
Más mian, líon go hiomlán fuílleach na coda seo, le do thoil, agus cuir faoinár mbráid bille
fóntais tí nó ráiteas bainc a fuarthas le déanaí agus a thaispeánann cruthúnas ar a s(h)eoladh.
Ar Fhostaíocht Phobail (F.P./C.E.),
37. An bhfuil sé/sí?
Fostaithe amháin
Tús, nó ar aon scéim eile
Féinfhostaithe amháin
Sochar/cúnamh á fháil aige/aici
Fostaithe agus
Ag freastal ar choláiste
Féinfhostaithe
Gan a bheith i
bhfostaíocht faoi láthair

Leathanach 6

0776CED8

Ag freastal ar chúrsa oiliúna

DD4A37C9

Sonraí oibre agus éilimh de do chéile, do
phártnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir

Cuid 5 ar leanúint

38.Cad é a (h)Olltuilleamh Seachtainiúil? Is é is Olltuilleamh Seachtainiúil ann ná tuilleamh roimh
asbhaintí cánach agus ÁSPC (más duine fostaithe atá i gceist) nó tuilleamh roimh cháin agus i ndiaidh
asbhaintí (más duine féinfhostaithe atá i gceist).
Ollioncam:
sa tseachtain
€ ,
.
Má tá sé/sí fostaithe, ar Scéim Fostaíochta Pobail (FP/CE), Scéim Tús, Scéim Shóisialta na Tuaithe
nó aon scéim eile, cuir na 6 cinn is déanaí dá d(h)uillíní pá nó ráiteas ón bhfostóir i leith na sé
seachtaine deiridh san áireamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.
Má tá sé/sí féinfhostaithe, cuir an fhoirm admhála um fhéinmheasúnú is déanaí dá c(h)uid ó na
Coimisinéirí Ioncaim agus an Fhoirm 11 agus/nó P35 is cuí faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.
39. An bhfuil cuntais bhainc ar bith (agus comhchuntais san áireamh), infheistíochtaí ar bith,
maoin ar bith nó caipiteal ar bith aige/aici?
Tá
Níl
Má tá, luaigh, le do thoil:
Luach reatha:

€

,

.

40.Má tá sé/sí ag obair nó má tá pinsean nó liúntas á fháil aige/aici ó thír eile, luaigh le do thoil:
Ainm na tíre:
Cineál na híocaíochta:
Méid (in Euro):

€

,

.

sa tseachtain

41. Ar rugadh é/í lasmuigh den Aontas Eorpach?
Níor rugadh

Rugadh

Má rugadh, cuir faoinár mbráid cóip fhíoraithe* dá c(h)árta reatha ó Bhiúró Náisiúnta an Gharda
Síochána um Inimirce (GNIB) nó dá c(h)ead oibre agus dá p(h)as, agus gach stampa san áireamh.
42.An bhfuil sé/sí ag freastal ar scoil nó ar choláiste?
Tá
Níl
Má tá, ní mór duit litir a sholáthar ón scoil nó ón gcoláiste ina luaitear an dáta ar thosaigh
sé/sí agus sonraí d’aon liúntas/deontas coláiste (cineál agus méid) a fhaigheann sé/sí le linn
dó/di freastal ar an gcúrsa. Má fhaigheann sé/sí liúntais/deontais ar bith ó údarás áitiúil, ní
mór duit freisin litir a sholáthar ón údarás áitiúil ina luaitear na sonraí de na liúntais/deontais
seo (cineál agus méid).
43.An bhfuil foinse ioncaim ar bith aige/aici seachas na cinn a luaitear thuas?
Tá

Níl

Má tá, luaigh le do thoil:
Cineál na híocaíochta:
Ollioncam:

€

,

.

sa tseachtain

Leathanach 7

E710B320

0A620ED9

Sonraí de do leanbh/leanaí

Cuid 6

44.An mian leat éileamh a dhéanamh i leith leanaí a chónaíonn leat de ghnáth agus atá á
gcothabháil agat (ní áirítear leis seo aon leanbh/leanaí gan bhreith)?
Is mian

Ní mian

faoi bhun 18 mbliana d’aois
18-22 de bhlianta d’aois agus in oideachas lánaimseartha*

Luaigh na sonraí seo
maidir le gach leanbh:
Sloinne:

* Ní mór duit daingniú i scríbhinn ón scoil nó ón gcoláiste a chur
leis an bhfoirm seo i leith na leanaí atá 18-22 de bhlianta d’aois
Leanbh 1

Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:
L L

M M

B B B B

M M

B B B B

M M

B B B B

Leanbh 2
Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:
L L
Leanbh 3
Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:
L L
Leanbh 4
Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:
L L
M M
B B B B
Tabhair faoi deara: Is féidir leathán páipéir ar leith a úsáid chun sonraí eile a chur ar fáil, más gá sin.
Leathanach 8

88791B24

Cuid 7

Seicliosta

Tábhachtach:
Mura ndéanann tú éileamh laistigh de 6 mhí ó bhreith do leanbáin, is féidir go gcaillfidh tú sochar.
Má tá tú fostaithe:
Ar líon d’fhostóir foirm MB 2 i ndiaidh an 24ú seachtain de do thoircheas?
Má tá tú féinfhostaithe nó má tá fostaíocht inárachaithe críochnaithe le déanaí agat:
Ar líon do dhochtúir foirm MB 3 i ndiaidh an 24ú seachtain de do thoircheas?
Ar chuir tú na nithe seo a leanas faoi iamh leis an bhfoirm?
— Do P45 (más cuí) - féach ceist 21
— Litir ó scoil nó ó choláiste
(má tá leanbh/leanaí agat atá idir 18 agus 22 de bhlianta d’aois agus atá in oideachas lánaimseartha)
— Cóip de do Chárta reatha ó Bhiúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce (GNIB) agus
do Phas, agus gach stampa iontrála agus fágála san áireamh, más cuí (saoránaigh nach den
Limistéar Eacnamaíoch Eorpach (LEE) iad amháin)
— Cóip de do Cheadanna Oibre ar fad a shealbhaítear le trí bliana anuas, más cuí (saoránaigh nach
den LEE iad amháin)
— Cóip de do theastas pósta nó do theastas clárúcháin um páirtnéireacht shibhialta nó um
chumann sibhialta (ní gá seo ach má phós tú nó má rinne tú páirtnéireacht shibhialta nó cumann
sibhialta lasmuigh de Phoblacht na hÉireann ón uair dheiridh a thug tú do shonraí leis an Roinn
seo cothrom leis an eolas is déanaí)
Má tá tú féinfhostaithe (más cuí):
— Do P35 i leith na bliana cánach a bhaineann le hábhar (i dtaca le stiúrthóir cuideachta)
— D’fhoirm admhála um fhéinmheasúnú ó na Coimisinéirí Ioncaim agus an Fhoirm 11 is cuí i leith
na bliana cánach a bhaineann le hábhar (i dtaca le trádálaí aonair nó comhpháirtíocht)
Maidir le do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir (más cuí). Tabhair faoi
deara, le do thoil, nach gá na cáipéisí seo a leanas ach má tá éileamh á dhéanamh agat i leith
do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora:
— Má tá sé/sí fostaithe - na 6 cinn is déanaí dá d(h)uillíní pá (Ní gá seo ach más é an t-olltuilleamh
seachtainiúil atá aige/aici ná 310 nó níos lú)
— Má tá sé/sí féinfhostaithe - an fhoirm admhála um fhéinmheasúnú is déanaí dá c(h)uid ó na
Coimisinéirí Ioncaim agus an Fhoirm 11 agus/nó an P35 is cuí
— Cóip dá Chárta reatha ó Bhiúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce (GNIB)/ dá C(h)ead
Oibre agus dá Phas, agus gach stampa san áireamh (saoránaigh nach den LEE iad amháin)
— Bille fóntais tí nó ráiteas bainc a fuarthas le déanaí (gan a bheith níos sine ná 3 mhí) - féach ceist 36
— Má tá sé/sí ar scéim (agus scéim Fostaíochta Pobail (F.P./C.E.), Tús nó scéim eile san áireamh), na
6 cinn is déanaí dá d(h)uillíní pá nó ráiteas fostóra i leith na 6 seachtaine deiridh - féach ceist 38
— Litir ón scoil nó ón gcoláiste/Údarás Áitiúil - féach ceist 42
Is cóir duit a thabhairt faoi deara nach féidir d’éileamh ar Shochar Máithreachais a bhreithniú
go hiomlán go dtí go bhfaighfear na cáipéisí ábhartha go léir.
Má tá athruithe ar bith déanta ag d’fhostóir nó do dhochtúir tar éis dó/di an fhoirm a líonadh,
cinntigh go mbeidh a (h)inisealacha agus an dáta curtha aige/aici leis na hathruithe seo. Mura
ndéantar amhlaidh, féadfaidh sé moill a chur ar bhreithniú d’éilimh.

Cuimhnigh, le do thoil, ar an Dearbhú i gCuid 1 a shíniú.
Má bhíonn aon fhadhb agat ó thaobh an fhoirm seo a líonadh, déan teagmháil, le do thoil, le Rannóg
an tSochair Mháithreachais, d’Ionad Faisnéise áitiúil do Shaoránaigh, do Lárionad Intreo áitiúil nó
d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Cuir an fhoirm iarratais líonta seo chuig:
Rannóg an tSochair Mháithreachais
SAORPHOST
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bóthar Mhic Artair
Bun Cranncha
Contae Dhún na nGall
Guthán:
Íosghlao:

(01) 471 5898
1890 690 690

Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar +353 1 471 5898, le do thoil.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a
ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).
Tabhair faoi deara
Ní íocfar Sochar Máithreachais leat i leith aon tréimhse a chaitheann tú lasmuigh den Aontas
Eorpach (AE). Más saoránach den AE thú, is féidir leat Sochar Máithreachais a fháil i leith aon
tréimhse de do shaoire mháithreachais a chaitheann tú i dtír den AE. Mura saoránach den AE
thú, ní bhfaighidh tú Sochar Máithreachais ach i leith aon tréimhse a chaitheann tú i
bPoblacht na hÉireann.
Tabhair faoi deara
Íoctar an Sochar Máithreachais seachtain roimh ré. Is íocaíocht i dtaca le seachtain sé lá atá i
gceist agus ní íoctar an sochar i gcomhair an Domhnaigh. Is ar an Luan a dhéantar an
íocaíocht. Má thosaíonn do shaoire ar aon lá seachas Dé Luain, cuirfear é seo san áireamh
maidir leis an gcéad íocaíocht duit agus gheobhaidh tú íocaíocht laghdaithe i leith na
seachtaine sin.

Teastas Fostóra i dtaca
le Sochar Máithreachais

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

512DF7DC

MB 2
Rangú Sonraí R

Má tá tú fostaithe, ní mór do d’fhostóir an fhoirm seo a líonadh i ndiaidh an 24ú
seachtain de do thoircheas.
Tabhair faoi deara: Chun cáiliú don uastréimhse 26 seachtaine de Shochar Máithreachais, ní mór
d’fhostaí 2 sheachtain ar a laghad agus 16 seachtaine ar a mhéad de shaoire a ghlacadh roimh
dheireadh na seachtaine ina bhfuiltear ag súil le breith a leanbáin. Más mian le d’fhostaí an
íostréimhse 2 sheachtain de shaoire mháithreachais a ghlacadh roimh bhreith a leanbáin, is cóir
di a saoire mháithreachais a thosú ar an Luan roimh an tseachtain ina bhfuiltear ag súil le breith a
leanbáin.
Mar shampla, má táthar ag súil le breith an linbh Dé Céadaoin 12/10/2016, is é an dáta is
déanaí ar cóir don fhostaí an tsaoire mháithreachais a thosú ná Dé Luain 03/10/2016.
Uimhir PSP an fhostaí:
Ainm an fhostaí:

Dáta Tuartha na
Breithe:

L L

M M

B B B B

L L

M M

B B B B

L L

M M

B B B B

Dáta Tosaigh na
Saoire Máithreachais: Ó:
Dáta Críche na
Go:
Saoire Máithreachais:

Sonraí de Mhodh Íocaíochta an Fhostóra
Ní cóir an chuid seo a líonadh ach má tá sé údaraithe ag d’fhostaí go ndéanfar íocaíochtaí an tSochair
Mháithreachais go díreach leat.

Institiúid Airgeadais
Gheobhaidh tú na sonraí seo a leanas agus iad clóite ar ráitis ó d’institiúid airgeadais.
Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Cód Aitheantóra an Bhainc
(BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta an
Chuntais Bhainc (IBAN):

Ainm(neacha) an chuntais:

Leathanach 11

8BA00D75

248B57F1

Sonraí Teagmhála an Fhostóra
Uimhir Chláraithe an
Fhostóra:
Ainm:

Seoladh:

Contae
Postchód
Uimhir ghutháin an
Fhostóra:

GUTHÁN PÓCA
LÍNE THALÚN

Seoladh ríomhphoist an
Fhostóra:

Dearbhú an Fhostóra
Deimhním/Deimhnímid go bhfuil an fostaí i dteideal thréimhse na saoire máithreachais a
luaitear thuas.
Stampa oifigiúil an fhostóra
Síniú (ná húsáid bloclitreacha)

D’ainm (I mBLOCLITREACHA)

Post sa chuideachta nó san eagraíocht

2 0

Dáta an Teastais:
L L

M M

B B B B

Má dhéanann tú athruithe ar bith tar éis duit an fhoirm a líonadh, ní mór duit
d’inisealacha agus an dáta a chur leo, mura ndéantar amhlaidh ní féidir glacadh
leis an bhfaisnéis a sholáthraítear.
Rabhadh: Má dhéanann tú ráiteas bréagach nó má choinníonn tú faisnéis siar, féadfar thú a
ionchúiseamh agus dá thoradh sin féadfar fíneáil, tréimhse phríosúnachta nó iad araon a ghearradh ort.

Leathanach 2

82C6D410

Teastas Leighis i dtaca
le Sochar Máithreachais

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

D746365C

MB 3
Rangú Sonraí R

Má tá tú féinfhostaithe nó mura bhfuil tú fostaithe faoi láthair, ní mór do do
dhochtúir an fhoirm seo a líonadh i ndiaidh an 24ú seachtain de do thoircheas.
Deimhním go bhfuil scrúdú déanta agam ar
Uimhir PSP an iarratasóra:
Ainm an iarratasóra:

agus gurb é mo thuairim
go bhféadfaidh sí a bheith
ag súil le breith an linbh ar: L L

M M

B B B B

M M

B B B B

Dáta an scrúdaithe:
L L
Ainm an dochtúra:

Uimhir phainéil RCS/DSP:

Uimhir CDL/IMC:

Seoladh:

Contae
Postchód
Uimhir ghutháin an
dochtúra:
Seoladh ríomhphoist an
dochtúra:

Stampa oifigiúil an dochtúra
Síniú an dochtúra (ná húsáid bloclitreacha)

Má dhéanann tú athruithe ar bith tar éis duit an fhoirm a líonadh, ní mór duit d’inisealacha
agus an dáta a chur leo, mura ndéantar amhlaidh ní féidir glacadh leis an bhfaisnéis a
sholáthraítear.

Leathanach 13

6E3E9BF8

Ráiteas um Chosaint Sonraí
Riarann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí córas coimirce sóisialaí na
hÉireann. Ceanglaítear ar chustaiméirí sonraí pearsanta a chur ar fáil chun go socraítear an
intofacht d’íocaíochtaí nó 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 cosanta 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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