Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

Foirm iarratais ar

SWA 5

Liúntas Forlíontach Leasa Cúnamh maidir le Costais Sochraide

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. Sloinne breithe do mháthar:
8. Do dháta breithe:
L L
M M
B B B B
9. An tusa neasghaol an duine éagtha?
Ní mé
Is mé
Más ‘Níl’ an freagra, luaigh an gaol atá agat leis an duine éagtha, le do thoil:

Sonraí Teagmhála
10. Do sheoladh:

Contae
Postchód
GUTHÁN PÓCA

11. D’uimhir ghutháin:

LÍNE THALÚN
12. Do sheoladh ríomhphoist:

Dearbhú
Dearbhaím gur fíor agus gur críochnúil an fhaisnéis a thugaim ar an bhfoirm seo. Tuigim go mbeidh orm
aon íocaíocht a fhaighim ón Roinn a aisíoc agus gur féidir go n-ionchúiseofar mé má bhíonn aon chuid den
fhaisnéis uaim bréagach nó míthreorach nó mura nochtaim aon fhaisnéis ábhartha.

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Síniú (ná húsáid bloclitreacha)

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.

Cuid 2

Sonraí den duine éagtha

13. A (h)Uimhir PSP:
14. A s(h)loinne:
15. A (h)ainm(neacha):
16. A d(h)áta breithe:
L L

M M

B B B B

L L

M M

B B B B

17. A s(h)eoladh:

18. A d(h)áta báis:
19. Sloinne an neasghaoil:
20. Ainm(neacha) an neasghaoil:
21. Seoladh an neasghaoil:

22. An ndearna an duine éagtha
uacht?

Ní dhearna
Rinne
Más ‘Rinne’ an freagra, cuir cóip faoi iamh leis an bhfoirm seo, le
do thoil.
23. An raibh polasaí nó polasaithe árachais saoil iníoctha ar bhás an duine éagtha?
Tá/Bhí
Má tá/bhí, luaigh le do thoil:
Méid:
€

,

Níl/Ní raibh

.

Cuir cóip nó cóipeanna agus sonraí d’íocaíochtaí ar bith a
fuarthas faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.
24. An raibh coigilteas nó infheistíochtaí ar bith ag an duine éagtha?
Ní raibh
Bhí
Má bhí, luaigh le do thoil:
Méid:
€
,
.

Cuir ráiteas/ráitis faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.
25. An bhfuil aon airgead iníoctha ó Chomhar Creidmheasa nó ó Cheardchumann (agus polasaithe
infheidhmithe árachais ar bith san áireamh)?
Tá
Níl
Má tá, luaigh le do thoil:
Méid:
€
,
.
Cuir ráiteas/ráitis faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.

26. An raibh an duine éagtha ina úinéir nó ina húinéir ar mhaoin?
Bhí
Ní raibh
Má bhí, cuir sonraí faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.

Cuid 3

Sonraí de theaghlach an duine éagtha

27. Líon an fho-chuid seo a leanas, le do thoil, i leith na ndaoine den neasteaghlach. Mar shampla,
céile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir, mac/mic, iníon(acha) nó tuismitheoirí.
Duine den teaghlach 1
A s(h)loinne:
A (h)ainm(neacha):
A s(h)eoladh:

A g(h)aol leis an duine éagtha:
A f(h)oinse ioncaim:
A (h)ioncam:

€

,

.

sa tseachtain

Duine den teaghlach 2
A s(h)loinne:
A (h)ainm(neacha):
A s(h)eoladh:

A g(h)aol leis an duine éagtha:
A f(h)oinse ioncaim:
A (h)ioncam:

€

,

.

sa tseachtain

Duine den teaghlach 3
A s(h)loinne:
A (h)ainm(neacha):
A s(h)eoladh:

A g(h)aol leis an duine éagtha:
A f(h)oinse ioncaim:

A (h)ioncam:
sa tseachtain
€ ,
.
Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun a thuilleadh sonraí a
chur ar fáil, más gá sin.

Cuid 3 ar leanúint

Sonraí de theaghlach an duine éagtha

28. An ndearna aon duine den teaghlach ranníocaíocht i leith chostas na sochraide?
Rinne
Ní dhearna
Más ‘Rinne’ an freagra, luaigh le
do thoil:
Méid:
€ ,
.
Más ‘Ní dhearna’ an freagra, tabhair fáth nó barúil, le do thoil:

29. Cé a rinne na socruithe sochraide?
A s(h)loinne:
A (h)ainm(neacha):
30. Ainm an adhlacóra:

31. Costas iomlán na sochraide:
32. Méid gan íoc:

€
€

,
,

.
.

Cuir mionchuntas ar an tsochraid nó sonrasc ón adhlacóir, faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do
thoil, agus sonraí d’aon phlean íocaíochta san áireamh.

Cuir an fhoirm iarratais líonta seo chuig:
D’oifig de chuid na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí a riarann an Liúntas
Forlíontach Leasa.

Don oifig amháin:
2 0

An dáta a bhfuarthas:
L L

M M

B B B B

Faighte ag:
Tuairisc/Cinneadh:

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Síniú (ná húsáid bloclitreacha)

Ráiteas ar Chosaint Sonraí
Bíonn gá le sonraí pearsanta chun go socraítear an intofacht d’íocaíochtaí agus do sheirbhísí, a riartar
chun críocha chóras coimirce sóisialaí na hÉireann. Féadfar na sonraí sin a roinnt le Ranna/
Gníomhaireachtaí Rialtais eile de réir mar a fhoráiltear le dlí. Tá an beartas 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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