Suíomh gréasáin na RGST – Treoracha do chomhlánú fhoirm EU P65

Conas d'iarratas ar Phinsean de chuid an AE a chomhlánú, agus foirm EU P65 á
húsáid agat.
(Cuir an leathanach seo i gcló le do thoil agus bain úsáid as mar threoir ar líonadh
isteach na foirme).
•

Bain úsáid as peann gránbhiorach dubh, le do thoil.

•

Bain úsáid as BLOCLITREACHA amháin agus cuir X sna boscaí cuí.

•

Freagair na ceisteanna go léir a bhaineann leat, le do thoil. Mura mbaineann
ceist áirithe leat, fág an spás freagartha folamh (gan scríob pinn ar bith).

•

Beidh Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP) ag teastáil uait, sular
féidir leat iarratas a dhéanamh. Tá tuilleadh eolais faoi seo ar fáil ar an suíomh
gréasáin seo.

•

Sa chás nach bhfuil céile ná páirtí agat, líon isteach Codanna 1, 3 agus 4 de
réir mar a bhaineann siad leat. Nuair a bheidh an fhoirm comhlánaithe agat,
léigh an t-eolas tábhachtach i gCuid 5 agus comhlánaigh an Seicliosta. Ansin
sínigh an Dearbhú i gCuid 1.

•

Sa chás go bhfuil céile nó páirtí agat, líon isteach Codanna 1, 2, 3 agus 4 de
réir mar a bhaineann siad leat. Nuair a bheidh an fhoirm comhlánaithe agat,
léigh an t-eolas tábhachtach i gCuid 5 agus comhlánaigh an Seicliosta. Ansin
sínigh an Dearbhú i gCuid 1.

•

Más gá duit aon chabhair a fháil le líonadh isteach na foirme seo, téigh i
dteagmháil le d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh nó leis an Ionad áitiúil um
Fhaisnéis do Shaoránaigh, le do thoil.

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

Foirm iarratais do
Phinsean de chuid an AE Trí
Thír Chónaithe
Cuid 1

EUP 65

Do shonraí féin

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

Uasal

Bean

Eile

3. Sloinne:
4. Céad Ainm(neacha):
5. Do shloinne breithe:
6. Sloinne breithe do mháthar:
7. Do dháta breithe:

/
L L

/
M M

B B B B

Sonraí teagmhála
8. Do sheoladh:

9. D'uimhir ghutháin:

LÍNE TALÚN
GUTHÁN PÓCA

10. Do sheoladh ríomhphoist:

Dearbhú
Seo m'éileamh ar phinsean nó ar shochar ó thíortha ina bhfuil rialacháin an AE i bhfeidhm. Tá
an t-eolas go léir atá tugtha agam ar an bhfoirm seo cruinn. Inseoidh mé don Roinn chomh
luath agus is féidir, má athraíonn mo chúinsí.

/

Dáta:

L L
Síniú

(NÍ bloclitreacha)

/ 2 0
M M

B B B B

Cuid 1 ar leanúint
11. Tá sé i gceist agam dul ar
scor/ chuaigh mé ar scor ar:

Do shonraí féin
/
L L

/
M M

B B B B

12. Céard í an tseanuimhir
Árachais Shóisialaigh a bhí
agat, má bhí ceann acu agat?

13. An bhfuil tú: ......?

Singil

I do Bhaintreach
(Fir)

Pósta

In Aontíos le
Duine

Scartha

Colscartha

Athphósta

i bPáirtíocht
Shibhialta

Ó ......?

/
L L

/
M M

B B B B

14. Má bhí tú i do chónaí nó má bhí tú fostaithe taobh amuigh d'Éirinn riamh, luaigh na sonraí thíos le
do thoil.
Cuirfimid in iúl do thíortha eile atá clúdaithe faoi Rialacháin an AE nó faoi Chomhaontuithe
Déthaobhacha go bhféadfá a bheith i dteideal pinsin ó:

Tír 1
Tír:
Ainm d'fhostóra:
Seoladh d'fhostóra:

D'uimhir árachais shóisialaigh
nuair a bhí tú ansin:
Dátaí a raibh tú ag
obair ansin:

/

Ó
L L

M M

/

Go dtí
L L
Cineál na hoibre:

/
B B B B

/
M M

B B B B

Cuid 1 ar leanúint

Do shonraí féin
Tír 2

Tír:
Ainm d'fhostóra:
Seoladh d'fhostóra:

D'uimhir árachais shóisialaigh
nuair a bhí tú ansin:
Dátaí a raibh tú ag
obair ansin:

/

Ó
L L

/
M M

/

Go dtí
L L

B B B B

/
M M

B B B B

Cineál na hoibre:

Tír 3
Tír:
Ainm d'fhostóra:
Seoladh d'fhostóra:

D'uimhir árachais shóisialaigh
nuair a bhí tú ansin:
Dátaí a raibh tú ag
obair ansin:

/

Ó
L L

/
M M

/

Go dtí
L L

B B B B

/
M M

B B B B

Cineál na hoibre:
Nóta: Is féidir bileog pháipéir eile a úsáid le haghaidh sonraí breise, más gá

15. Má fhaigheann tú íocaíocht leasa shóisialaigh ó thír eile, luaigh sonraí le do thoil
Tír:
Cineál na híocaíochta:
Uimhir éilimh nó thagartha:
Méid:

€

.

in aghaidh na seachtaine (Euro)

Cuid 2 ar leanúint

Sonraí do chéile nó do pháirtí

Comhlánaigh an chuid seo le do thoil, trí shonraí a líonadh isteach le haghaidh do chéile nó do pháirtí
16. Teideal:

Uasal

Bean

Eile

17. A s(h)loinne:
18. A c(h)éad ainm:
19. A s(h)loinne breithe:

20. A s(h)eoladh:
Freagair an cheist seo san aon
chás go bhfuil sibh pósta agus
MURA bhfuil sibh in bhur
gcónaí le chéile.

/

21. A d(h)áta breithe:
L L

/
M M

B B B B

22. A (h)Uimh. PSP:
23. A (h)Uimhir Árachais
Náisiúnta sa RA:
24. Uimhir Árachais i dTír Eile san
AE:
25. An tír inar rugadh é/í:
26. Má tá sé/sí fostaithe nó féinfhostaithe, luaigh sonraí le do thoil
A p(h)á comhlán:
Is ionann pá comhlán agus pá roimh cháin,
€
,
ÁSPC agus síntiúis ceardchumann
nó asbhaintí eile.

.

in aghaidh na
seachtaine (Euro)

27. Má fhaigheann sé/sí, nó má tá iarratas curtha isteach aige/aici ar íocaíocht(aí) ar bith ón roinn seo
nó ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte Éireannaí nó ó thír eile, luaigh sonraí le do thoil
Cineál na híocaíochta:
An dáta ar thosaigh an
íocaíocht:

L L

M M

B B B B

A (h)uimhir éilimh nó
thagartha:
Méid:

€

,

.

in aghaidh na seachtaine (Euro)

Tír na híocaíochta
28. Má tá ioncam aige/aici ó fhoinse eile ar bith, amhail pinsean ceirde nó pinsean príobháideach,
luaigh sonraí le do thoil
Foinse ioncaim:
Méid:

€

,

.

in aghaidh na seachtaine (Euro)

Cuid 3

Sonraí leanaí cleithiúnacha

29. Luaigh sonraí faoi na leanaí cleithiúnacha go léir, le do thoil
Leanbh 1
Céad ainm:
Sloinne:

/

A d(h)áta breithe:
L

L

/
M M

B B B B

A (h)Uimh. PSP:
A g(h)aol leatsa:
An bhfuil an leanbh seo ina
c(h)ónaí leat?

Tá

Níl

Leanbh 2
Céad ainm:
Sloinne:

/

A d(h)áta breithe:
L

L

/
M M

B B B B

A (h)Uimh. PSP:
A g(h)aol leatsa:
An bhfuil an leanbh seo ina
c(h)ónaí leat?

Tá

Níl

Leanbh 3
Céad ainm:
Sloinne:

/

A d(h)áta breithe:
L

L

/
M M

B B B B

A (h)Uimh. PSP:
A g(h)aol leatsa:
An bhfuil an leanbh seo ina
c(h)ónaí leat?

Tá

Níl

Cuid 3 ar leanúint

Sonraí leanaí cleithiúnacha

30. Abair linn le do thoil, má tá aon chineál de liúnta(i)s nó de shocha(i)r linbh á bhfáil agat le
haghaidh do leanaí:
Ainm agus seoladh na hoifige atá
ag déanamh na híocaíochta:

Méid iomlán na n-íocaíochtaí

€

Cuid 4

,

in aghaidh na seachtaine (Euro)

.

Do shonraí íocaíochta

31. Cá háit ar mhaith leat d'íocaíocht a fháil?

Ainm na hinstitiúide airgeadais:
Seoladh na hinstitiúide airgeadais:

Ainm shealbhóir an chuntais:
Cód sórtála (is féidir é seo a fháil ó
d'institiúid airgeadais):
Uimhir an chuntais:
Uimhir idirnáisiúnta chuntas bainc (UICB):

-

-

Cuid 5

Eolas Tábhachtach agus Seicliosta

Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimh. PSP)
Is gá duit d'uimhir PSP féin a chur ar fáil chomh maith le hUimh. PSP céile, páirtí nó leanaí. Mura bhfuil
na huimhreacha seo ar eolas agat, téigh i teagmháil le d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh le do thoil.
Tabharfaidh siad d'uimhir PSP duit. Más rud é nach bhfuil ceann acu agat, inseoidh siad duit céard is gá
a dhéanamh chun uimhir a fháil duit féin.
Féach ar www.welfare.ie le haghaidh tuilleadh eolais, le do thoil
Bíodh na teastais agus na doiciméid seo a leanas faoi iamh agat i d'iarratas.
Murar féidir leat ceann amháin acu a chur isteach ar an bpointe boise, cuir nóta leis seo ina luaitear go
seolfar an teastas nó an doiciméad sa phost níos déanaí. Má tá tú chun teastais nó doiciméid a chur
chugainn ag dáta níos déanaí, cuimhnigh ar d'ainm iomlán, do sheoladh agus d'Uimhir PSP a lua, le do
thoil. Ní féidir linn glacadh le fótachóipeanna.

- Do theastas breithe (san aon chás gur
rugadh taobh amuigh de Phoblacht na
hÉireann thú)

Faoi iamh

Níl sé faoi iamh

- Do theastas pósta (san aon chás amháin
gur pósadh taobh amuigh de Phoblacht
na hÉireann thú).

Faoi iamh

Níl sé faoi iamh

- Teastas breithe do chéile nó do pháirtí (san
aon chás amháin gur rugadh do chéile nó
do pháirtí taobh amuigh de Phoblacht na
hÉireann).

Faoi iamh

Níl sé faoi iamh

- Teasta(i)s breithe do linbh/leanaí, i gcás
leanaí a rugadh taobh amuigh de Phoblacht
na hÉireann) Tabhair faoi deara: Níl aon
ghá le teastas breithe má fhaigheann tú
Sochar Linbh cheana i bPoblacht na
hÉireann.

Faoi iamh

Níl sé faoi iamh

Cuimhnigh ar an dearbhú i gCuid 1 a shíniú, le do thoil.

Cuid 6

Seol an fhoirm chomhlánaithe seo chuig

Rannóg an Phinsin (Ranníocaigh) Stáit
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach
Má tá aon chabhair uait le líonadh isteach na foirme seo, téigh i dteagmháil le d'Oifig áitiúil Leasa
Shóisialaigh, le do thoil.

Cosaint Sonraí agus Saoráil Faisnéise
Coinneoimidne, An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, ina rún an fhaisnéis ar
fad agus na sonraí pearsanta ar fad a thugann tú dúinn. Ní nochtfaimid iad do dhaoine
agus do chomhlachtaí eile ach de réir an dlí.
Is mar threoir amháin atá na mínithe agus na téarmaí a úsáidtear san fhoirm seo agus ní
fhéachtar le léirmhíniú dleathach a sholáthar inti.
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Eagrán: Deireadh Fómhair 2008

