Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

BP 1

Foirm iarratais le haghaidh

Aicmiú Sonraí R

Pinsean na nDall

Conas an fhoirm iarratais seo a chomhlánú.
• Bain úsáid as an leathanach seo mar threoir ar chomhlánú na foirme seo, le do thoil.
• Bain úsáid as peann gránbhiorach dubh, le do thoil.
• Bain úsáid as BLOCLITREACHA, le do thoil, agus cuir X sna boscaí cuí.
• Freagair na ceisteanna go léir a bhaineann leat, le do thoil.
• Bíonn gá agat le hUimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimh. PSP) sula gcuireann
tú iarratas isteach.

Más rud é nach bhfuil céile, páirtnéir sibhialta ná comhchónaitheoir agat:
Mura bhfuil céile, páirtnéir sibhialta ná comhchónaitheoir agat, comhlánaigh
Codanna 1, 2, 3, 4, 5, agus 6. Nuair a bheidh an fhoirm comhlánaithe agat, léigh
Cuid 9 agus sínigh an dearbhú i g Cuid 1.

Sa chás go bhfuil céile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir agat:
Más rud é go bhfuil céile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir agat,
comhlánaigh Codanna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 agus 8. Nuair a bheidh an fhoirm
comhlánaithe agat, léigh Cuid 9 agus sínigh an dearbhú i g Cuid 1.

Má tá aon chabhair uait le comhlánú na foirme seo, téigh i dteagmháil le d'Oifig
áitiúil Leasa Shóisialaigh nó leis an Ionad áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh, le
do thoil.
Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Conas an fhoirm seo a chomhlánú
Ar mhaithe le cabhrú linn d'iarratas a phróiseáil:

• Scríobh na litreacha agus na huimhreacha go soiléir.
• Úsáid bosca amháin le haghaidh gach carachtair (litir nó uimhir).
Féach ar an sampla thíos, le do thoil.
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Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

Foirm iarratais le haghaidh

BP 1
Aicmiú Sonraí R

Pinsean na nDall
Cuid 1

do shonraí féin

1. D'Uimh. PSP:
2. Teideal: (cuir ‘X’ isteach
nó luaigh sonraí)
3. Sloinne:

An tUas.

Bean

Eile

4. Céadainm(neacha):
5. Do chéadainm 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

Sonraí Teagmhála
9. Do sheoladh:

10.D'uimhir ghutháin:
G. PÓCA
LÍNE TALÚN
11.Do sheoladh ríomhphoist:

Dearbhú
Dearbhaím go bhfuil an t-eolas go léir atá tugtha agam ar an bhfoirm seo cruinn.
Inseoidh mé don Roinn é nuair a thagann athrú ar m'acmhainn nó ar mo chúinsí.

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Síniú (ní bloclitreacha)

Rabhadh: Má dhéanann tú ráiteas bréagach nó má choinníonn tú eolas siar, d'fhéadfaí tú a
ionchúiseamh agus fíneáil nó téarma príosúnachta a ghearradh ort, nó an dá rud.

Cuid 1 ar leanúint

do shonraí féin

12.An bhfuil tú?

Singil

In aontíos le duine

Pósta

I bPáirtnéireacht Shibhialta

Scartha

I do Pháirtnéir Sibhialta Marthanach

Colscartha

I d'Iar-Pháirtnéir Sibhialta
(bhí tú páirteach i bPáirtnéireacht
Shibhialta a díscaoileadh ó shin)

I do Bhaintreach (Fir)

13. Má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó in aontíos le duine eile, cén dáta óna bhfuil sin amhlaidh?
L L

Cuid 2

M M

B B B B

do shonraí oibre agus éilimh

Is íocaíocht de réir tástáil acmhainne é Pinsean na nDall. Tá dualgas dlíthiúil ort d'acmhainn
go léir a dhearbhú, lena n-áirítear coigilteas, maoin (seachas d'áit chónaithe féin), pinsin ón
iasacht srl. Cuir fianaise scríofa le d'iarratas, le do thoil, amhail ráitis agus duillíní pá.
Is gá duit freisin acmhainn do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora a
dhearbhú fiú mura bhfuil méadú á éileamh agat do dhuine fásta atá ina theideal.
14.Má íocann tú cothabháil, luaigh sonraí le do thoil:
Méid:

€

,

.

in aghaidh na seachtaine

15.Má fhaigheann tú cothabháil, luaigh sonraí, le do thoil:
Méid:

€

,

.

in aghaidh na seachtaine

16.Má fhaigheann tú íocaíocht leasa shóisialaigh ó thír éigin eile, luaigh sonraí le do thoil:
Ainm na tíre:
D'uimhir éilimh nó
thagartha:
Méid:

€

,

.

in aghaidh na seachtaine

Cuir leis seo an duillín pá nó an litir is déanaí ón nGníomhaireacht
Leasa Shóisialaigh ina ndeimhnítear an méid thuas, le do thoil.
17.Má fhaigheann tú aon phinsean nó liúntas eile, luaigh sonraí le do thoil:
An dream a íocann an
pinsean seo:
D'uimhir éilimh nó
thagartha:
2249557914
in aghaidh na seachtaine
Méid:
€ ,
.
Cuir leis seo an duillín pá nó an litir is déanaí ó na daoine a bhíonn
do d'íoc, ina ndeimhnítear an méid thuas, le do thoil.

Cuid 2 ar leanúint

do shonraí oibre agus éilimh

18.Má tá tú fostaithe i láthair na huaire luaigh sonraí, le do thoil:
Ainm an fhostóra:
Seoladh an fhostóra:

Tuilleamh comhlán
seachtainiúil:

€

,

.

in aghaidh na seachtaine

Cuir an duillín pá is déanaí de do chuid leis seo, le do thoil

19.Má tá tú féinfhostaithe i láthair na huaire luaigh sonraí, le do thoil:
An cineál oibre a dhéanann tú:
An dáta ar thosaigh tú ag
gabháil d'fhéinfhostaíocht:
Glantuilleamh bliantúil:

€

L L

M M

B B B B

,

.

in aghaidh na bliana

Seo an t-airgead a shaothraigh tú ó fhéinfhostaíocht tar éis duit costais oibriúcháin a bhaint.
20.Má tá coigilteas nó cuntais agat i mbanc, oifig phoist, cumann foirgníochta, comhar
creidmheasa nó in aon institiúid airgeadais eile, luaigh sonraí, le do thoil:
Institiúid Airgeadais 1
Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Uimhir an chuntais:
Iarmhéid i láthair na
huaire:

€

,

.

Institiúid Airgeadais 2

Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Uimhir an chuntais:
Iarmhéid i láthair na
huaire:

€

,

.

Institiúid Airgeadais 3

Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Uimhir an chuntais:
Iarmhéid i láthair na
huaire:

€

,

.

Institiúid Airgeadais 4

Ainm
na hinstitiúide
2249557914
airgeadais:
Uimhir an chuntais:
Iarmhéid i láthair na
huaire:

€

,

.

Cuir ráiteas leis seo le haghaidh gach cuntais, ina dtaispeántar iarmhéid
na dtrí mhí dheireanacha, le do thoil.

Cuid 2 ar leanúint

do shonraí oibre agus éilimh

21.Má tá stoic, scaireanna nó infheistíochtaí agat, luaigh sonraí, le do thoil:
An luach atá orthu:

€

,

.

Cuir ráiteas leis seo chun sonraí a thaispeáint, le do thoil.
22.Má tá feirm nó talamh agat, má shaothraíonn tú í nó má tá sí ar cíos, luaigh sonraí le do thoil:
Méid na feirme nó na talún:
Glanioncam nó
glanchíos bliantúil ó
fheirm nó ó thalamh:

acra

€

,

.

Is ionann ‘glanioncam bliantúil’ agus airgead a shaothraigh tú ón bhfeirm
tar éis do chostais oibriúcháin a bheith bainte.

23.Má tá réadmhaoin agat seachas d'áit chónaithe féin, luaigh sonraí le do thoil:
Cineál na maoine:
Seoladh na maoine:
B'ionann ‘réadmhaoin’ agus
árasán, réadmhaoin ghnó,
teach nó talamh eile
seachas an méid atá luaite
ag ceist 22.
Luach margaidh reatha:
Cíos ón réadmhaoin seo:

€
€

,
,

,
.

.
in aghaidh na seachtaine

24.Má tá aon ioncam eile agat, luaigh sonraí faoi sa spás atá ar fáil anseo, le do thoil:

25.Má dhíol tú nó má d'aistrigh tú aon réadmhaoin nó aon ghnólacht le trí bliana anuas, tabhair
sonraí sa spás seo atá ar fáil agus cuir cóip den ghníomhas aistrithe leis seo chomh maith, le
do thoil.

2249557914

Cuid 2 ar leanúint

do shonraí oibre agus éilimh

26.Má bhog tú as d'áit chónaithe, tabhair sonraí sa spás atá ar fáil, le do thoil, má tá d'áit chónaithe
ligthe ar cíos, má tá daoine eile ina gcónaí ann nó má tá sí in úsáid ar bhealach ar bith eile:

27.Má dhíol tú d'áit chónaithe le déanaí chun ceann eile a cheannach, déan cur síos ar na cúinsí
sa spás atá curtha ar fáil agus cuir leis seo fianaise dhoiciméadach ó do dhlíodóirí a thacaíonn
leis sin, le do thoil:

Cuid 3

An Coinníoll Gnáthchónaithe

28.Cén tír inar rugadh thú?
29.Céard é do náisiúntacht?
30.An raibh tú i do chónaí taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann ar feadh tréimhse ar bith de
bhreis is trí mhí, le cúig bliana anuas?
Bhí
Ní raibh
31.Má bhí, cén uair a tháinig
tú chun cónaithe i
bPoblacht na hÉireann?
32.An bhfuil teideal dlíthiúil
agat a bheith i do chónaí
i bPoblacht na hÉireann?

2249557914

L L
Tá

M M

B B B B
Níl

Cuid 4

do shonraí íocaíochta

Tá tú in ann d'íocaíocht a fháil ag d'oifig phoist áitiúil nó díreach isteach i do
chuntas reatha, taisce nó coigiltis in institiúid airgeadais. Comhlánaigh ceachtar den
dá rogha thíos, le do thoil.

Oifig Phoist
Seoladh na hOifige Poist:

Institiúid Airgeadais
Gheobhaidh tú na sonraí seo a leanas agus iad clóite ar ráitis ó
d'institiúid airgeadais.
Ainm na hinstitiúide airgeadais:
Cód sórtála:
Uimhir an chuntais:
Cód Aitheantóra do Bhainc (BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta Cuntas
Bainc (IBAN):
Ainmneacha na sealbhóirí cuntais:
Ainm 1:
Ainm 2 (más ann dó):

2249557914

Cuid 5

Sonraí do leanaí cáilithe

faoi bhun
18 mbliana d'aois
18 - 22 bliain d'aois agus ag gabháil
don oideachas lánaimseartha
Luaigh na sonraí seo a leanas faoin leanbh, le do thoil:

33.Cé mhéad leanbh ar
mhaith leat éileamh a
dhéanamh ar a son?

Is gá duit deimhniú scríofa a
chur leis seo ón scoil nó ón
gcoláiste, le haghaidh na
leanaí idir 18 - 22 bliain d'aois

Sloinne:
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
Sloinne:
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
Sloinne:
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:

Cuid 6

Íocaíochtaí eile
Méadú Maireachtála Aonair

D'fhéadfá Méadú Maireachtála Aonair a fháil má fhaigheann tú Pinsean na nDall agus má tá tú i do
chónaí i d'aonar nó i d'aonar go príomha.
Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.

34.Má tá tú ag iarraidh Méadú Maireachtála Aonair a éileamh, luaigh sonraí le do thoil:
An dáta ar thosaigh tú de
bheith i do chónaí i d'aonar
L L
nó i d'aonar go príomha:

2249557914

M M

B B B B

Cuid 6 ar leanúint

Íocaíochtaí eile
Liúntas Breosla

Bíonn an liúntas seo á íoc de réir líon na ndaoine atá i do theaghlach. Ní féidir ach le duine
amháin in aon teaghlach an liúntas seo a fháil.
35.Ar mhaith leat iarratas a chur isteach ar Liúntas Breosla?
Ba mhaith

Níor mhaith

Murar mhaith leat é a dhéanamh, téigh go dtí Cuid 7, le do thoil.
Dá mba mhaith, comhlánaigh an méid atá fágtha den chuid seo go hiomlán, le do thoil.
36.Tá na daoine seo a leanas ina gcónaí liom:
Duine 1
Sloinne:
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
Duine 2
Sloinne:
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
Duine 3
Sloinne:
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:

2249557914

Sochair bhreise
Logáil isteach ar www.welfare.ie le haghaidh tuilleadh eolais faoi shochair bhreise atá ar fáil do phinsinéirí.

Sonraí do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do
chomhchónaitheora

Cuid 7
37.A (h)Uimh. PSP:
38.Teideal: (cuir ‘X’ isteach
nó luaigh sonraí)
39.A s(h)loinne:

An tUas.

Bean

Eile

40.A c(h)éadainm(neacha):
41.A s(h)loinne breithe:
42.Sloinne breithe a
m(h)áthar:
43.A d(h)áta breithe:
L L

M M

B B B B

44.A s(h)eoladh:
Freagair an cheist seo san aon
chás go bhfuil sibh pósta nó i
bpáirtnéireacht shibhialta
agus mura bhfuil sibh in bhur
gcónaí le chéile.

Sonraí oibre agus éilimh do chéile, do pháirtnéara
shibhialta nó do chomhchónaitheora

Cuid 8

Má tá do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir 66 bliain d'aois nó níos
sine, ba chóir dó/di iarratas a chur isteach ar Phinsean Stáit (Neamh-ranníocach) ina c(h)eart
féin chomh maith.
Comhlánaigh an chuid seo ar son do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do
chomhchónaitheora le do thoil, fiú má tá sé/sí 66 bliain d'aois nó níos sine.

45.Má íocann sé/sí cothabháil, luaigh sonraí, le do thoil:
Méid:

€

,

.

in aghaidh na seachtaine

46.Má fhaigheann sé/sí cothabháil, luaigh sonraí, le do thoil:
Méid:

€

,

.

in aghaidh na seachtaine

47.Má fhaigheann sé/sí íocaíocht leasa shóisialaigh ó thír eile, luaigh sonraí le do thoil:
Ainm na tíre:
A (h)uimhir éilimh nó
thagartha:
Méid:
2249557914

€

,

.

in aghaidh na seachtaine

Cuir leis seo an duillín pá nó an litir is déanaí ón nGníomhaireacht
Leasa Shóisialaigh ina ndeimhnítear an méid thuas, le do thoil.

Sonraí oibre agus éilimh do chéile, do pháirtnéara
shibhialta nó do chomhchónaitheora

Cuid 8

48.Má fhaigheann sé/sí aon phinsean nó liúntas eile, luaigh sonraí le do thoil:
An dream a íocann an
pinsean seo:
A (h)uimhir éilimh nó
thagartha:
Méid:

€

,

.

in aghaidh na seachtaine
Cuir leis seo an duillín pá nó an litir is déanaí ó na daoine a bhíonn
á (h)íoc ina ndeimhnítear an méid thuas, le do thoil.

49.Má tá sé/sí fostaithe i láthair na huaire, luaigh sonraí le do thoil:
Ainm an fhostóra:
Seoladh an fhostóra:

Tuilleamh comhlán
seachtainiúil:

€

,

.

in aghaidh na seachtaine

Cuir an duillín pá is déanaí dá c(h)uid leis seo, le do thoil

50.Má tá sé/sí féinfhostaithe i láthair na huaire, luaigh sonraí le do thoil:
An cineál oibre a dhéanann
sé/sí:
An dáta ar thosaigh sé/sí ag
gabháil d'fhéinfhostaíocht:
L L
M M
B B B B
Glantuilleamh bliantúil:

€

,

.

in aghaidh na bliana

Seo an t-airgead a shaothraigh sé/sí ó fhéinfhostaíocht tar éis dó/di costais oibriúcháin a bhaint.
51.Má tá coigilteas nó cuntais aige/aici i mbanc, oifig phoist, cumann foirgníochta, comhar
creidmheasa nó in aon institiúid airgeadais eile, luaigh sonraí, le do thoil:
Institiúid Airgeadais 1
Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Uimhir an chuntais:
Iarmhéid i láthair na
huaire:

€

,

.

Institiúid Airgeadais 2
Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Uimhir an chuntais:
2249557914

Iarmhéid i láthair na
huaire:

€

,

.

Sonraí oibre agus éilimh do chéile, do pháirtnéara
shibhialta nó do chomhchónaitheora

Cuid 8 ar leanúint

Institiúid Airgeadais 3
Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Uimhir an chuntais:
Iarmhéid i láthair na
huaire:

€

,

.

Institiúid Airgeadais 4
Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Uimhir an chuntais:
Iarmhéid i láthair na
huaire:

€

,

.

Cuir ráiteas leis seo le haghaidh gach cuntais, ina dtaispeántar iarmhéid
na dtrí mhí dheireanacha, le do thoil.
52.Má tá stoic, scaireanna nó infheistíochtaí aige/aici, luaigh sonraí le do thoil:
An luach atá orthu:

€

,

.

Cuir ráiteas leis seo chun sonraí a thaispeáint, le do thoil.
53.Má tá feirm nó talamh aige/aici, má shaothraíonn sé/sí í nó má tá sí ar cíos, luaigh sonraí le
do thoil:
Méid na feirme nó na talún:
acra
Glanioncam nó
glanchíos bliantúil ó
fheirm nó ó thalamh:

€

,

.

Is ionann ‘glanioncam bliantúil’ agus airgead a shaothraigh sé/sí ón
bhfeirm tar éis dó/di costais oibriúcháin a bhaint.

54.Má tá réadmhaoin aige/aici seachas a (h)áit chónaithe féin, luaigh sonraí le do thoil:
Cineál na maoine:
Seoladh na maoine:
B'ionann ‘réadmhaoin’
agus árasán, réadmhaoin
ghnó, teach nó talamh eile
seachas an méid atá luaite
ag ceist 53.
Luach margaidh reatha:
Cíos ón réadmhaoin seo:
2249557914

€
€

,
,

,
.

.
in aghaidh na seachtaine

Cuid 8 ar leanúint

Sonraí oibre agus éilimh do chéile, do pháirtnéara
shibhialta nó do chomhchónaitheora

55.Má tá aon ioncam eile aige/aici, tabhair sonraí sa spás atá curtha ar fáil anseo, le do thoil:

56.Má dhíol sé/sí nó má d'aistrigh sé/sí aon réadmhaoin nó aon ghnólacht le trí bliana anuas,
tabhair sonraí sa spás seo atá ar fáil agus cuir cóip den ghníomhas aistrithe leis seo chomh
maith, le do thoil.

57.Má bhog sé/sí óna (h)áit chónaithe, tabhair sonraí sa spás atá curtha ar fáil le do thoil, má tá
a (h)áit chónaithe ligthe ar cíos, má tá daoine eile ina gcónaí ann nó má tá sí in úsáid ar
bhealach ar bith eile:

58.Má dhíol tú d'áit chónaithe le déanaí chun ceann eile a cheannach, déan cur síos ar na cúinsí
sa spás atá curtha ar fáil agus cuir leis seo fianaise dhoiciméadach ó do dhlíodóirí a thacaíonn
leis sin, le do thoil:

2249557914

Seicliosta

Cuid 9

An bhfuil na rudaí seo a leanas faoi iamh agat?
— Na duillíní pá is déanaí de do chuid féin agus de chuid do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó
do chomhchónaitheora
(má fostaíodh tú féin nó do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir le 12 mhí anuas)
— Ráitis ó gach institiúid airgeadais a thaispeánann na hidirbhearta a rinneadh sa trí mhí
roimhe seo (ní ghlactar le hasphriontaí idirlín de ghnáth)
(má tá airgead nó infheistíochtaí agat féin, ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do
chomhchónaitheoir in institiúid airgeadais)
— Litir ó scoil nó ó choláiste
(má tá tú ag éileamh ar son linbh/leanaí atá idir 18 agus 22 bliain d'aois agus atá ag gabháil don
oideachas lánaimseartha)
Má rugadh thú, má pósadh thú nó má chuaigh tú isteach i bpáirtnéireacht shibhialta nó aontas
sibhialta taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann:
— Do theastas breithe
— Do theastas pósta nó do theastas cláraithe páirtnéireachta sibhialta nó aontais shibhialta
— Teastas breithe do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora
(más iarratas ar mhéadú dó/di atá á dhéanamh agat)
— Teasta(i)s b(h)reithe do linbh/leanaí (má tá iarratas á chur isteach agat ar mhéadú ar a s(h)on)
Tabhair do d'aire: Níl aon ghá le teastas breithe má fhaigheann tú Sochar Linbh cheana féin.
Teastais bhunaidh amháin.

Ná déan dearmad an dearbhú i gCuid 1 a shíniú, le do thoil.
Seol an fhoirm iarratais chomhlánaithe seo chuig:
Rannóg Phinsean na nDall
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bóthar an Choláiste
Sligeach
Íosghlao: 1890 500 000 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)
Má tá tú ag glaoch orainn ó áit taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar + 353 71 9157100,
le do thoil
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Cosaint Sonraí agus Saoráil Faisnéise

Coinneoimidne, An Roinn Coimirce Sóisialaí, ina rún an fhaisnéis ar fad agus na sonraí pearsanta
ar fad a thugtar dúinn. Ní nochtfar iad do chomhlachtaí ná do dhaoine eile ach de réir an dlí.
Is mar threoir amháin atá na míniúcháin agus na téarmaí a úsáidtear san fhoirm seo, agus ní
fhéachtar le léirmhíniú dlíthiúil a sholáthar inti.
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