Foirm iarratais le haghaidh

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

HB 1

Pacáiste Sochair Teaghlaigh
•
•
•
•

Aicme Sonraí R

Beidh Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP) ag teastáil uait sula ndéanfaidh tú iarratas.
Úsáid peann gránbhiorach DUBH, le do thoil.
Bain úsáid as BLOCLITREACHA agus cuir X sna boscaí cuí.
Freagair gach ceist, le do thoil.
Logáil isteach ar www.welfare.ie chun tuilleadh eolais a fháil.

Cuid 1

Do shonraí féin

1. D'Uimhir PSP:
2. Teideal: (Cuir 'X' isteach nó
sonraigh)

Uas.

Bn.

Eile

Iníon

3. Sloinne:
4. Ainm(neacha):
5. Do shloinne breithe:
6. Do dháta breithe:

L L
7.

M M

B

B B B

Sloinne breithe do mháthar:

Sonraí Teagmhála
8. Do sheoladh:

Contae
Postchód
FÓN PÓCA

9. D'uimhir ghutháin:

LÍNE THALÚN
10. Do sheoladh ríomhphoist:

Dearbhú
Deimhním go bhfuil an fhaisnéis atá tugtha agam ar an bhfoirm seo fíor agus iomlán. Tuigim má tá aon chuid den eolas
a chuirim ar fáil bréagach nó míthreorach nó má theipeann orm aon fhaisnéis ábhartha a nochtadh, go mbeidh orm aon
íocaíocht a gheobhaidh mé ón Roinn a aisíoc agus go bhféadfar mé a ionchúiseamh. Geallaim go gcuirfidh mé an Roinn
ar an eolas faoi aon athrú ar mo chúinsí a d'fhéadfadh difear a dhéanamh mo theidlíocht leantach.

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 eolas siar, is féidir thú a ionchúiseamh
agus dá thoradh sin féadfar fíneáil, tréimhse phríosúnachta nó an dá rud a ghearradh ort.
Leathanach 1

12345678

Cuid 1 ar leanúint

Do shonraí féin

11. Ar aistrigh tú
chuig seoladh nua le déanaí?

D’aistrigh mé.

Níor aistrigh mé.

Má d’aistrigh, tabhair sonraí
faoi do sheoladh roimhe seo, le do thoil

12. An bhfuil tú i do chónaí go
buan sa Stát?

Tá mé.

Níl mé.

13. An bhfuil tú 70 bliain d’aois nó os a chionn?

Tá mé.

Níl mé.

14. An bhfuil tú i do chónaí i d’aonar?

Tá mé.

Níl mé.

Mura bhfuil, tabhair sonraí na ndaoine a chónaíonn in éineacht leat, le do thoil:

Ainm

Cén gaol atá
acu leat?

Uimhir PSP

15. An bhfuil pinsean príobháideach/
Tá
ceirde á fháil agat?
An bhfuil íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat ó thír eile?
Tá

Foinse ioncaim nó
íocaíocht leasa shóisialaigh
nó mac léinn

Pá comhlán
más fostaithe

Níl

Níl

Má thug tú “Tá” mar fhreagra ar cheachtar den dá cheist thuas, inis, le do thoil:
An Cineál íocaíochta:
Foinse na híocaíochta:
16. Má tá tú idir 66 agus 70 bliain d'aois agus mura bhfuil íocaíocht cháilitheach á fáil agat (féach ar www.welfare.ie
chun tuilleadh eolais a fháil), an mian leat go ndéanfar tástáil acmhainne ort?
Is mian

Ní mian

17. Má chuir tú féin nó aon duine de do theaghlach isteach ar Shochair Teaghlaigh riamh, inis, le do thoil:
Sloinne an Iarratasóra:
Céadainm an Iarratasóra:
Uimhir PSP:
18. Cén náisiúntacht atá agat?
19. An bhfuil tú i dteideal cónaí go dlíthiúil i bPoblacht na hÉireann?
Tá mé.

Níl mé.

Más rud é go bhfuil cárta BNGSI (Biúró Náisiúnta Inimirce an Gharda Síochána) agat, soláthair cóip den chárta sin
agus do litir ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais.
Leathanach 2

23456781

Cuid 2

An liúntas (na liúntais) a bhfuil tú ag cur isteach orthu

Ná cuir tic, le do thoil, ACH LE CEANN AMHÁIN de na
ceithre rogha thíos: Chun tuilleadh eolais a fháil, logáil
isteach ar www.welfare.ie.
Liúntas Leictreachais (comhlánaigh ceist 1), nó

Cuir tic más mian leat iarratas a dhéanamh ar:

Ceadúnas Teilifíse (comhlánaigh ceist 4)

Liúntas Gáis (comhlánaigh ceist 2), nó
Liúntas Cuntas Grúpa (comhlánaigh ceist 3), nó
Liúntas Gáis Bhuidéalaithe (comhlánaigh ceist 3).
1. LIÚNTAS LEICTREACHAIS:
Ní mór duit a bheith cláraithe, nó i do comh-thomhaltóir cláraithe (.i. ní mór d'ainm a bheith ar an mbille), sular
féidir an liúntas a chur chun sochair do bhille. Téigh i dteagmháil le do sholáthraí más rud é nach amhlaidh atá an
scéal. Cuir cóip de do bhille leictreachais ar fáil le do thoil.
CAD Í D’UIMHIR THAGARTHA
MHEADARPHOINTE
LEICTREACHAIS (MPRN)?

(an Uimhir 11 digit) ar thaobh na láimhe deise den bhille

NÁ FÁG BÁN MÁ TÁ TÚ AG CUR ISTEACH AR LIÚNTAS LEICTREACHAIS
CÉ HÉ DO SHOLÁTHRAÍ
LEICTREACHAIS?

2. LIÚNTAS GÁIS:
Ní mór duit a bheith cláraithe, nó i do comh-thomhaltóir cláraithe (.i. ní mór d'ainm a bheith ar an mbille), sular
féidir an liúntas a chur chun sochair do bhille.Téigh i dteagmháil le do sholáthraí más rud é nach mar sin atá an
scéal. Cuir cóip de do bhille gáis ar fáil le do thoil.
CAD Í D'UIMHIR THAGARTHA
MHÉADARPHOINTE GÁIS
(GRPN)?

(an Uimhir 7 ndigit) ar thaobh na láimhe deise de bhille

NÁ FÁG BÁN MÁ TÁ TÚ AG CUR ISTEACH AR LIÚNTAS GÁIS
CÉ HÉ DO SHOLÁTHRAÍ GÁIS
3. LIÚNTAS CUNTAS GRÚPA / LIÚNTAS GÁIS BHUIDÉALAITHE:

Maidir le Leictreachas nó Gás, más é an tiarna talún an tomhaltóir cláraithe, nó má tá méadar
sliotáin ar leith agat, is féidir leat a bheith i dteideal Liúntas Cuntas Grúpa fháil. Mura bhfuil do
theach nasctha le leictreachas nó le soláthar gáis nádúrtha, d'fhéadfá Liúntas Gáis Bhuidéalaithe
a fháil. Íoctar na liúntais sin go míosúil le hinstitiúid airgeadais a ainmníonn tú nó le hoifig an
phoist. Chun tuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.
(Ní mór duit na sonraí íocaíochta a chomhlánú i gCUID 3 thall)
4. CEADÚNAS TEILIFÍSE:
Cad í uimhir do cheadúnais
teilifíse?

Leathanach 3

34567812

Cuid 3

Do shonraí íocaíochta

Is féidir leat d’íocaíocht a fháil in oifig an phoist a roghnaíonn tú nó is féidir an t-airgead a íoc go
díreach isteach i do chuntas reatha, taisce nó coigiltis in institiúid airgeadais. Ní mór an cuntas a
bheith i d’ainm féin nó i gcomhsheilbh agat. Déan an t-aon rogha amháin thíos, le do thoil.

Institiúid Airgeadais
Gheobhaidh tú na sonraí seo a leanas clóite ar ráitis ó d'institiúid airgeadais.
Ainm na hinstitiúide airgeadais:
Cód Aitheantais Bainc (BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta Chuntas Bainc
(IBAN):
Ainm shealbhóir (ainmneacha shealbhóirí) an chuntais:
Ainm 1:
Ainm 2 (más ann dó):

Oifig an Phoist
Iarrtar ort, le do thoil, ainm agus seoladh oifig an phoist inar mian leat d’íocaíocht a bhailiú a
chur anseo thíos.
Ainm agus seoladh oifig an
phoist:

Seol an fhoirm iarratais chomhlánaithe seo mar aon le cóipeanna de bhillí ábhartha chuig:
An Rannóg um Shochair Teaghlaigh
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste, Sligeach
Sligeach
Teileafón:
(071) 915 7100
Íosghlao:
1890 500 000
Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann glaoigh ar + 353 71 915 7100, le do thoil
TABHAIR FAOI DEARA
D’FHÉADFADH SOLÁTHRAITHE SEIRBHÍSE ÉAGSÚLA RÁTAÍ ÉAGSÚLA A GHEARRADH AS
UIMHREACHA 1890 A ÚSÁID.

Ráiteas um Chosaint Sonraí
Coinneoidh an Roinn Coimirce Sóisialaí faoi rún gach faisnéis agus na sonraí pearsanta go léir a
thugann tú. Mar sin féin, ba cheart a thabhairt faoi deara gur féidir an fhaisnéis a mhalartú le
Ranna nó le Gníomhaireachtaí eile Rialtais i gcomhréir leis an dlí.
Is mar threoir amháin atá na mínithe agus na téarmaí a úsáidtear sa bhfoirm seo agus ní léirmhíniú dlíthiúil iad.
0K 07-15
Leathanach 4

45678123

Eagrán: Iúil 2015

