Teastas Fostóra i dtaca
le Sochar Máithreachais

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
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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:
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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:
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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.
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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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