Seirbhísí Leasa
Shóisialaigh

Foirm iarratais ar

Shochair Bháis faoin Scéim um
Dhíobhálacha Ceirde

OB 61
Rangú Sonraí R

Ní mór Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhit PSP) a bheith agat sula
ndéanfaidh tú iarratas.
Conas is ceart an fhoirm iarratais seo a líonadh.
• Bain feidhm as an leathanach seo mar threoir chun an fhoirm seo a líonadh, le do
thoil.
• Bain feidhm as peann gránbhiorach DUBH, le do thoil.
• Bain feidhm as BLOCLITREACHA agus cuir X sna boscaí cuí, le do thoil.
• Freagair na ceisteanna go léir a bhaineann leat, le do thoil.

Más Baintreach, Baintreach Fir nó Páirtnéir Sibhialta Marthanach thú, líon
Codanna 1 go 6 den fhoirm seo. Nuair a bheidh an fhoirm líonta, léigh Cuid 7
agus sínigh an dearbhú i gCuid 1.
Maidir le Pinsean Dílleachta, líon Codanna 1 go 5. Nuair a bheidh an fhoirm
líonta, léigh Cuid 7 agus sínigh an dearbhú i gCuid 1.
Maidir le Deontas Sochraide, líon Codanna 1 go 5. Nuair a bheidh an fhoirm
líonta, léigh Cuid 7 agus sínigh an dearbhú i gCuid 1.

Má theastaíonn aon chabhair uait chun an fhoirm seo a líonadh, déan teagmháil,
le do thoil, le d’Ionad Faisnéise áitiúil do Shaoránaigh, le do Lárionad Intreo
áitiúil nó le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.
Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Tábhachtach:
Ní mór duit iarratas a dhéanamh laistigh de 3 mhí ó dháta an bháis, nó mura mar
sin é, is féidir go gcaillfidh tú íocaíocht.
Ní mór duit teastas báis a chur faoi iamh leis an iarratas seo.

Conas is ceart an fhoirm seo a líonadh
Chun cuidiú linn ó thaobh d’iarratas a bhreithniú:

• Priontáil na litreacha agus na huimhreacha go soiléir.
• Cuir carachtar amháin (litir nó uimhir) i ngach bosca.
Féach ar an sampla thíos, le do thoil.
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Seirbhísí Leasa
Shóisialaigh

Foirm iarratais ar

OB 61

Shochair Bháis faoin Scéim um
Dhíobhálacha Ceirde

Rangú Sonraí R

Do shonraí féin

Cuid 1
1. D’Uimhir PSP:
2. Teideal: (cuir ‘X’ nó
sonraigh)
3. Sloinne:

Uas.

Bn.

Iníon

Eile

4. Ainm(neacha):
5. D’ainm mar atá sé ar do
theastas breithe:
6. Sloinne breithe:
7. Do dháta breithe:
L L

M M

B B B B

8. Sloinne breithe do
mháthar:

Sonraí Teagmhála
9. Do sheoladh:

Contae
Postchód
GUTHÁN PÓCA

10. D’uimhir ghutháin:

LÍNE THALÚN
11. Do sheoladh
ríomhphoist:

Dearbhú
Dearbhaím gur fíor agus gur críochnúil an fhaisnéis atá tugtha agam ar an bhfoirm seo. Tuigim go
mbeidh orm aon íocaíocht a fhaighim ón Roinn a aisíoc agus gur féidir go n-ionchúiseofar mé má tá
aon chuid den fhaisnéis uaim bréagach nó míthreorach nó mura nochtaim aon fhaisnéis ábhartha.
Geallaim go n-inseoidh mé láithreach don Roinn é má thagann aon athrú ar mo dhálaí a fhéadfaidh
dul i bhfeidhm ar 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 faisnéis siar, féadfar thú a
ionchúiseamh agus dá thoradh sin féadfar fíneáil, tréimhse phríosúnachta nó iad araon a ghearradh ort.

Cuid 1 ar leanúint

Do shonraí féin

12. Cén tír inar rugadh thú?
13. An bhfuil tú?

Singil

Ag Comhchónaí le Duine eile

Pósta

I bPáirtnéireacht Shibhialta

Idirscartha

I do Pháirtnéir Sibhialta Marthanach

Colscartha

I d’Iarpháirtnéir Sibhialta
(bhí tú i bPáirtnéireacht Shibialta
I mBaintreachas
a díscaoileadh idir an dá linn)
14. Má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó i gcumann/aontas sibhialta nó ag comhchónaí le
duine eile, cén dáta óna bhfuil tú amhlaidh?
L L
M M
B B B B
Cuir do theastas pósta nó do theastas clárúcháin um páirtnéireacht
shibhialta nó um chumann/aontas sibhialta faoi iamh leis an
bhfoirm seo, le do thoil, (ní ghlacaimid le fótachóipeanna).
15. An tusa Ionadaí Pearsanta an duine éagtha?
Is mé

Ní mé

Más ‘Ní mé’ an freagra, an tusa an neasghaol?
Is mé

Ní mé

Más ‘Is mé’ an freagra, cén gaol atá agat leis an duine éagtha?
Más ‘Ní mé’ an freagra, an bhfuil cead ón neasghaol agat iarratas a dhéanamh ar an Deontas
Sochraide?
Níl
Tá
Más ‘Is mé’ an freagra, cuir litir údarúcháin ón neasghaol faoi iamh leis an bhfoirm seo.
16. An bhfuil tú freagrach as bille na sochraide a íoc?
Tá

Níl

Mura bhfuil, an bhfuil cead ón neasghaol agat iarratas a dhéanamh ar an Deontas Sochraide?
Tá

Níl

Má tá, cuir litir údarúcháin ón duine atá freagrach as costais na sochraide a íoc faoi iamh leis
an bhfoirm seo.
17. Luaigh, le do thoil, an Sochar Báis (na Sochair Bháis) atá á (n-)éileamh agat:
Pinsean Baintrí/Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh)
um Shochar Báis
Pinsean Dílleachta um Shochar Báis
Deontas Sochraide um Shochar Báis

Cuid 1 ar leanúint

Do shonraí féin

18. Mura ndearna tú iarratas laistigh de 3 mhí ó bhás an duine éagtha, tabhair fáth(anna) leis an
moill, le do thoil.

Cuid 2(A)

Sonraí den duine éagtha / de na daoine

Líon an chuid seo má bhí an duine éagtha 18 mbliana d’aois nó os a chionn sin.
19.A (h)Uimhir PSP:
20.A s(h)loinne:
21.A (h)ainm(neacha):
22.A s(h)loinne breithe:
23.A s(h)eoladh:

24.A d(h)áta breithe:
L L
25.Má bhí sé/sí pósta nó i
bpáirtnéireacht
shibhialta, cén dáta óna
raibh sé/sí amhlaidh?

26.Cén dáta a bhfuair sé/sí
bás?

M M

B B B B

L L
M M
B B B B
Cuir a t(h)eastas pósta nó a t(h)eastas clárúcháin um páirtnéireacht
shibhialta nó um chumann/aontas sibhialta faoi iamh leis an
bhfoirm seo, le do thoil, (ní ghlacaimid le fótachóipeanna).
L L

M M

B B B B

Cuir an bunteastas báis faoi iamh leis an bhfoirm seo.

Cuid 2(A)

Sonraí den duine éagtha / de na daoine éagtha

27.An raibh sé/sí fostaithe nuair a fuair sé/sí bás?
Ciallaíonn ‘fostaithe’ go raibh sé/sí ag obair do dhuine eile nó do chuideachta agus go bhfuair sé/sí
íocaíocht as an obair sin.
Ní raibh
Bhí
Má bhí, luaigh le do thoil:
A g(h)airm:
Ainm an fhostóra:
Seoladh an fhostóra:

28.An bhfuair sé/sí bás mar gheall ar thimpiste a bhí bainteach le hobair?
Ní bhfuair

Fuair
Má fuair, luaigh le do thoil:
Cathain a tharla an
timpiste:
Uair an chloig a tharla an
timpiste:
Cár tharla an timpiste?

Cad a bhí á dhéanamh
aige/aici nuair a tharla an
timpiste?

Conas a tharla an
timpiste?

L L

M M
:

B B B B
r.n. nó i.n.

Cuid 2(A) ar leanúint Sonraí den duine éagtha / de na daoine
29.An bhfuair sé/sí bás mar gheall ar ghalar a bhí bainteach le hobair?
Fuair

Ní bhfuair

Má fuair, luaigh le do thoil:
Ainm an ghalair:
Cúis an ghalair:

30.An raibh Pinsean Míthreorach á fháil aige/aici nuair a fuair sé/sí bás?
Bhí

Cuid 2(B)

Ní raibh

Sonraí den duine éagtha / de na daoine

Má tá iarratas á dhéanamh agat ar Phinsean Dílleachta um Shochar Báis,
tabhair sonraí de thuismitheoir/leastuismitheoir eile an dílleachta.
31.A (h)Uimhir PSP:
32.Teideal: (cuir ‘X’ nó
sonraigh)
33.A s(h)loinne:

Uas.

Bn.

Iníon

34.A (h)ainm(neacha):
35.A s(h)loinne breithe:
36.A d(h)áta breithe:
L L

M M

B B B B

L L

M M

B B B B

L L

M M

B B B B

37.A s(h)eoladh:

38.A d(h)áta pósta: (más
cuí)
39.A d(h)áta báis: (más cuí,
cuir teastas báis faoi
iamh leis an bhfoirm seo)

Eile

Cuid 3

Sonraí de do leanbh/leanaí cáilithe

40.An mian leat iarratas a
Ní mian
Is mian
dhéanamh ar Phinsean
Dílleachta?
Más mian, líon na sonraí i gCeist 41, le do thoil.
41.An mian leat iarratas a
dhéanamh i leith linbh
Ní mian
Is mian
cháilithe nó leanaí cáilithe?
Más mian, cé mhéid leanaí atá faoi bhun 18 mbliana d’aois agus idir 18-22 de bhlianta d’aois in
oideachas lánaimseartha?
18 - 22 de bhlianta d’aois agus in
faoi bhun 18
oideachas lánaimseartha
mbliana d’aois
Ní mór duit daingniú i scríbhinn ón scoil nó ón gcoláiste a chur leis an bhfoirm seo i leith na
leanaí atá 18 - 22 de bhlianta d’aois.
Luaigh na sonraí seo
Leanbh 1
maidir le gach leanbh:
Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:
An gcónaíonn sé/sí leat?

L L

M M

Cónaíonn

B B B B
Ní chónaíonn

Leanbh 2
Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:
An gcónaíonn sé/sí leat?

L L

M M

Cónaíonn

B B B B
Ní chónaíonn

Leanbh 3
Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:
An gcónaíonn sé/sí leat?

L L

M M

Cónaíonn

B B B B
Ní chónaíonn

Leanbh 4
Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:

L L

M M

B B B B

Cónaíonn
Ní chónaíonn
An gcónaíonn sé/sí leat?
Tabhair do d’aire: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun sonraí de
leanaí eile de do chuid a chur ar fáil.

Cuid 4

Íocaíochtaí eile
Méadú um Chónaí Aonair

Féadfaidh tú Méadú um Chónaí Aonair a fháil má tá tú 66 bliana d’aois nó os a chionn sin, má
fhaigheann tú Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)
nó Sochar Báis faoin Scéim um Dhíobhálacha Ceirde agus má chónaíonn tú leat féin an t-am ar fad
nó an chuid is mó den am.
Logáil isteach ar www.welfare.ie chun a thuilleadh eolais a fháil.
42.Más mian leat Méadú um Chónaí Aonair a éileamh, luaigh le do thoil:
An dáta ar thosaigh tú a
bheith i do chónaí leat féin:

L L

M M

B B B B

Liúntas Breosla
Tá an liúntas seo faoi réir tástála acmhainne agus faoi réir chomhdhéanamh do lín tí. Ní
ceadmhach ach do dhuine amháin i líon tí an liúntas seo a fháil.
43.An mian leat iarratas a dhéanamh ar Liúntas Breosla?
Is mian

Ní mian

Murar mian, téigh go Cuid 5, le do thoil.
Más mian, líon go hiomlán fuílleach na coda seo, le do thoil.
44.Do shonraí:
Ollioncam seachtainiúil:

€

,

.

sa tseachtain

Áirítear leis seo gach tuilleamh amhail pinsin óna p(h)ost roimhe seo
agus ó phost a c(h)éile, nach maireann.
Coigilteas iomlán/
infheistíochtaí iomlána:
Luach na maoine:
(seachas áit chónaithe
an teaghlaigh)
Cíos ón maoin seo:
(seachas áit chónaithe
an teaghlaigh)
Brabús ó ghnó:

€

,

.

€

,

,

.

€

,

.

sa tseachtain

€

,

.

sa bhliain

Tabhair do d’aire: Is féidir go n-iarrfar ort fianaise cháipéiseach den ioncam ar fad a sholáthar.

Cuid 4 ar leanúint

Íocaíochtaí eile

45.Conaíonn na daoine seo a leanas liom.
Duine 1
Ainm:
Uimhir PSP:
Ollioncam seachtainiúil:

€

,

.

sa tseachtain

Áirítear leis seo gach tuilleamh amhail pinsin óna p(h)ost roimhe seo
agus ó phost a c(h)éile, nach maireann.
Coigilteas iomlán/
infheistíochtaí iomlána:
Luach na maoine:
(seachas áit chónaithe
an teaghlaigh)
Cíos ón maoin seo:
(seachas áit chónaithe
an teaghlaigh)
Brabús ó ghnó:

€

,

.

€

,

,

.

€

,

.

sa tseachtain

€

,

.

sa bhliain

Duine 2
Ainm:
Uimhir PSP:
Ollioncam seachtainiúil:

€

,

.

sa tseachtain

Áirítear leis seo gach tuilleamh amhail pinsin óna p(h)ost roimhe seo
agus ó phost a c(h)éile, nach maireann.
Coigilteas iomlán/
infheistíochtaí iomlána:
Luach na maoine:
(seachas áit chónaithe
an teaghlaigh)
Cíos ón maoin seo:
(seachas áit chónaithe
an teaghlaigh)
Brabús ó ghnó:

€

,

.

€

,

,

.

€

,

.

sa tseachtain

€

,

.

sa bhliain

Duine 3
Ainm:
Uimhir PSP:
Ollioncam seachtainiúil:

€

,

.

sa tseachtain

Áirítear leis seo gach tuilleamh amhail pinsin óna p(h)ost roimhe seo
agus ó phost a c(h)éile, nach maireann.
Coigilteas iomlán/
infheistíochtaí iomlána:
Luach na maoine:
(seachas áit chónaithe
an teaghlaigh)
Cíos ón maoin seo:
(seachas áit chónaithe
an teaghlaigh)
Brabús ó ghnó:

€

,

.

€

,

,

.

€

,

.

sa tseachtain

€

,

.

sa bhliain

Cuid 5

Sonraí de d’íocaíocht

Is féidir leat d’íocaíocht a fháil in oifig an phoist a roghnaíonn tú nó trí íocaíocht dhíreach le do
chuntas reatha, taisce nó coigiltis in institiúid airgeadais. Ní mór an cuntas a bheith i d’ainm
féin nó i gcomhsheilbh agat le duine eile. Líon rogha amháin anseo thíos, le do thoil.

Institiúid Airgeadais
Gheobhaidh tú na sonraí seo a leanas agus iad clóite ar ráitis ó d’institiúid airgeadais.
Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Seoladh na hinstitiúide
airgeadais:

Cód Aitheantóra an Bhainc
(BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta an
Chuntais Bhainc (IBAN):
Ainm(neacha) shealbhóir(í) an
chuntais:
Ainm 1:
Ainm 2 (más ann dó):

Oifig an Phoist
Cuir anseo thíos, le do thoil, ainm agus seoladh oifig an phoist inar mian leat d’íocaíocht a
bhailiú.
Ainm agus seoladh Oifig an
Phoist:
Mura bhfuil tu in ann d’íocaíocht a bhailiú nó a bhriseadh in oifig an phoist agus más mian leat go
ndéanfaidh duine eile (duine ar a dtugtar gníomhaire) é seo duit, líon an chuid seo, le do thoil:
Ainm do ghníomhaire:
Seoladh do ghníomhaire:

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Do Shíniú (ná húsáid bloclitreacha)

Aontaím go bhfeidhmeoidh mé mar ghníomhaire don duine a ainmnítear i gCuid 1 agus is
feasach dom mo dhualgais. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

2 0

Dáta:
L L
Síniú an ghníomhaire (ná húsáid bloclitreacha)

M M

B B B B

Cuid 6

Sonraí de cholscaradh nó de neamhniú

46.An bhfuair tú colscaradh riamh nó ar discaoileadh do pháirtnéireacht shibhialta riamh?
Fuair/
Ní bhfuair/Níor díscaoileadh
Díscaoileadh
Más ‘Fuair/Díscaoileadh’ an freagra, cuir cóip den Fhoraithne Iomlán, den Fhoraithne
Colscartha nó den Fhoraithne Díscaoilte faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.
Más ‘Fuair/Díscaoileadh’ an freagra, ar deonaíodh an colscaradh/díscaoileadh i bPoblacht na
hÉireann?
Deonaíodh
Níor deonaíodh
Más ‘Ní bhfuair/Níor díscaoileadh’ an freagra, luaigh le do thoil:
Sloinne an chéile óna
bhfuil tú colscartha nó
sloinne d’iarpháirtnéara
shibhialta:
A (h)ainm:
An tír inar rugadh é/í:
An dáta ar phós tú é/í nó a
ndearna tú páirtnéireacht
L L
M M
B B B B
shibhialta leis/léi:
An tír inar phós tú é/í nó ina
ndearna tú páirtnéireacht
shibhialta leis/léi:
An dáta ar thosaigh na
himeachtaí colscartha nó
díscaoilte:
L L
M M
B B B B
An tír ina raibh cónaí ort
nuair a thosaigh na
himeachtaí colscartha nó
díscaoilte:
An tír ina raibh cónaí ar an
gcéile seo nó ar an bpáirtnéir
sibhialta seo nuair a
thosaigh na himeachtaí
colscartha nó díscaoilte:
Ar phós tú arís nó an ndearna tú páirtnéireacht shibhialta ó tharla do cholscaradh nó do
dhíscaoileadh páirtnéireachta sibhialta?
Phós/
Níor phós/Ní dhearna
Rinne

Cuid 6 ar leanúint

Sonraí de cholscaradh nó de neamhniú

47.An raibh do chéile/do pháirtnéir sibhialta nach maireann colscartha riamh nó i bpáirtnéireacht
shibhialta eile riamh?
Bhí
Ní raibh
Má bhí, cuir cóip den Fhoraithne Iomlán, den Fhoraithne Colscartha nó den Fhoraithne
Díscaoilte faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.
Má bhí, ar deonaíodh an colscaradh/díscaoileadh i bPoblacht na hÉireann?
Yes

No

Mura raibh, luaigh le do thoil:
Sloinne an chéile óna raibh
sé/sí colscartha nó sloinne
a (h)iarpháirtnéara
shibhialta:
Ainm a c(h)éile nó a
(h)iarpháirtnéara shibhialta:
An tír inar rugadh a c(h)éile
nó a p(h)áirtnéir sibhialta:
An dáta ar phós do chéile nach
maireann é/í nó a ndearna do
pháirtnéir sibhialta nach
L L
M M
B B B B
maireann páirtnéireacht
shibhialta leis/léi:
An tír ina ndearnadh an
pósadh nó an
pháirtnéireacht shibhialta:
An dáta ar thosaigh na
himeachtaí colscartha nó
L L
M M
B B B B
díscaoilte:
An tír ina raibh cónaí ar do
chéile nach maireann nó ar
do pháirtnéir sibhialta nach
maireann nuair a thosaigh
na himeachtaí colscartha
nó díscaoilte:
An tír ina raibh cónaí ar a
c(h)éile nó ar a p(h)áirtnéir
sibhialta nuair a thosaigh
na himeachtaí colscartha
nó díscaoilte:
Ar phós do chéile nach maireann arís nó an ndearna do pháirtnéir sibhialta nach maireann
páirtnéireacht shibhialta ó tharla a c(h)olscaradh nó a d(h)íscaoileadh?
Phós/
Níor phós/Ní dhearna
Rinne
48.An bhfuair tú neamhniú Stáit riamh?
Ní bhfuair
Fuair
Má fuair, cuir cóip den ordú inar deonaíodh an neamhniú faoi iamh
leis an bhfoirm seo, le do thoil.
49.An bhfuair do chéile nó do pháirtnéir sibhialta neamhniú Stáit riamh?
Fuair

Ní bhfuair

Má fuair, cuir cóip den ordú inar deonaíodh an neamhniú faoi iamh
leis an bhfoirm seo, le do thoil.

Cuid 7

Seicliosta

Ar chuir tú na nithe seo a leanas faoi iamh leis an bhfoirm seo?
Cuimhnigh ar theastas báis a chur in éineacht le d'iarratas i ngach aon chás. Ní ghlactar ach le
teastais bhunaidh.
— Do theastas breithe
— Do theastas pósta nó do theastas clárúcháin um páirtnéireacht shibhialta nó um
chumann/aontas sibhialta
— Teastas um Fhoraithne Colscartha (Foraithne Iomlán) nó Foraithne Díscaoilte
Páirtnéireachta Sibhialta
— Teastas breithe do chéile nó do pháirtnéara shibhialta
— Teastas báis do chéile nó do pháirtnéara shibhialta.
— Cóip den ordú inar deonaíodh neamhniú
— Teasta(i)s b(h)reithe do linbh/leanaí (má tá iarratas á dhéanamh agat ina leith).
Tabhair do d’aire: Níl aon ghá le teastas breithe má tá Sochar Linbh á fháil agat cheana i leith na
leanaí seo.
— Litir ó scoil nó ó choláiste
Ní mór duit daingniú i scríbhinn ón scoil nó ón gcoláiste a chur faoi iamh leis an bhfoirm seo, ina
ndaingnítear go bhfuil aon leanbh/leanaí atá 18 - 22 de bhlianta d’aois agus atá liostaithe i gCuid
3 den fhoirm seo in oideachas lánaimseartha.
Má tá Liúntas Breosla á éileamh agat, déan deimhin de, le do thoil, go bhfuil Ceisteanna 43
go 45 i gCuid 4 líonta go hiomlán agat.

Cuimhnigh, le do thoil, ar an Dearbhú i gCuid 1 a shíniú.
Má bhíonn aon fhadhb agat ó thaobh an fhoirm seo a líonadh, déan teagmháil, le do thoil,
le d’Ionad Faisnéise áitiúil do Shaoránaigh, do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa
Shóisialaigh áitiúil.

Cuir an fhoirm iarratais líonta seo chuig:
Rannóg an tSochair Mhíthreorach
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Tithe an Rialtais
Bóthar Bhéal Átha na Lao
An Longfort
Guthán:
(043) 334 0000
Íosghlao:
1890 92 77 70
Má tá tu ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar + 353 43 334 0000, le do thoil.
Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as
úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Ráiteas ar 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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