Úsáid na hOifige
An dáta a fuarthas

FOIRM ÉILIMH AR LIÚNTAS
LEASA FORLÍONTACH (S.W.A. 1. - Bealtaine 2018)

An té a fuair

LE DO THOIL
Úsáid BLOCLITREACHA. Freagair gach ceist ina hiomláine, is féidir le heolas neamhiomlán moill a chur ar d'iarratas.
Léigh agus sínigh an Dearbhú.
Cuir isteach Deimhniú Breithe fada i gcás gach duine nach bhfuil UPSP acu cheana féin.
NÓTA: D'fhéadfaí ceisteanna seachas na ceisteanna ar an bhfoirm seo a chur ort agus iarraidh ort fianaise
dhoiciméad a sholáthar chun tacú le d'éileamh.

•
•
•
•

CUID 1

SONRAÍ AN IARRATASÓRA

SLOINNE

U.P.S.P.

CÉADAINM

DÁTA BREITHE

SEOLADH

NÁISIÚNTACHT
UIMH. THEILEAFÓIN.

An bhfuil Uimhir Slándála Sóisialta ó thír eile agat?
Má

“TÁ”

TABHAIR:

UIMHIR

TÍR
Tír do Bhreithe:

Tabhair do Shloinne Breithe:

Firinscneach

An bhfuil tú (TICEÁIL (✔) de réir mar is cuí):

Singil
Colscartha

Pósta

NÍL

TÁ

I bPáirtnéireacht Shibhialta

Iar-pháirtnéir sibhialta

Baininscneach

Ag comhchónaí

Idirscartha

Páirtnéir sibhialta marthanach

Baintreach

(bhí tú i bPáirtnéireacht Shibhialta atá scortha anois)

In oideachas lánaimseartha

In obair lánaimsearth

TÁ

TÁ

CUID 2

NÍL

Indíospóid thionsclaíoch
TÁ

NÍL

NÍL

SONRAÍ DO CHÉILE, DO PHÁIRTNÉARA SIBHIALTA NÓ DO CHOMHCHÓNAITHEORA

AINM IOMLÁN

U.P.S.P.

SEOLADH

DÁTA BREITHE
NÁISIÚNTACHT
TÁ

An bhfuil Uimhir Slándála Sóisialta ó thír eile aige/aici?
Má “TÁ” TABHAIR:

UIMHIR:

TÍR:

Tabhair a sloinne nó a shloinne breithe:
TÍR BREITHE:
An bhfuil sé/sí (TICEÁIL (✔) de réir mar is cuí):

In oideachas lánaimseartha
TÁ
NÍL

Firinscneach

In obair lánaimseartha
TÁ
NÍL

Baininscneach
I ndíospóid thionsclaíoch
TÁ
NÍL

NÍL

CUID 3

SONRAÍ PÁISTÍ CLEITHIÚNACHA

Tabhair sonraí páistí faoi 18 mbliana d'aois atá ina gcleithiúnaigh ort.
Ainm an Pháiste
Céadainm

Sloinne

Dáta breithe

U.P.S.P.

Gaol leatsa

An
gcónaíonn
an páiste
leat?
CÓNAÍONN/NÍ
CHÓNAÍONN

CUID 4

CÓNAITHEOIRÍ EILE

Taobh amuigh díot féin, do chéile/pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheora agus páistí
cleithiúnacha liostaithe i gCuid 3, an gcónaíonn aon duine eile leat
Céadainm

CUID 5

Sloinne

Cónaíodh ag na seoltaí ar fad
sa dá bhliain dheireanacha.
(Má tá níos mó ná iarsheoladh
amháin tabhair an seoladh/na
seolta eile ar phíosa páipéir eile)

(b) Gnáthphost.
An poist deireanach a bhí agat.
(c)

Gaol leatsa Ioncam comhlán
sa tseachtain
€

SLÍ BHEATHA, FOSTAÍOCHT AGUS EOLAS GINEARÁLTA

ABAIR:

(a)

Dáta breithe

Ainm & seoladh an fhostóra
deireanaí a bhí agat.

TÚ FÉIN

CÉILE/PÁIRTNÉIR SIBHIALTA /
COMHCHÓNAITHEOIR

CUID 6

AG FEITHEAMH AR IONCAM

An bhfuil tú féin nó do chéile/pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir ag feitheamh ar ioncam ó:
Céile, Páirtnéir Sibhialta
nó Comhchónaitheoirt

Tú féin

Foinse

TÁ

NÍL

TÁ

Sonraí

NÍL

Éileamh Leasa Shóisialaigh
Íocaíochtaí Fostaíochta/Iomarcaíochta
Éileamh Slándála Sóisialta i Stát eile
Ordú /Iarratas Cothabhála
Iarratas Pinsin
Éileamh ar Chúiteamh
Aon Fhoinse Eile
CUID 7 SONRAÍ IONCAIM
A. Cé mhéad d'ioncam seachtainiúíl atá agat féin agus ag do chéile/pháirtnéir sibhialta nó do
chomhchónaitheoir, ó na foinsí seo a leanas?
Foinse

Tú féin
€

Céile, Páirtnéir Sibhialta nó
Comhchónaitheoirt

€

Sonraí

Íocaíochtaí Cúnaimh Shóisialta
Íocaíocht ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Íocaíochtaí Slándála Sóisialta ó thír eile
Pá/Tuarastal
Féinfhostaíocht (feirmeoireacht san áireamh)
Scéimeanna Pá Breoiteachta/Cosanta Ioncaim
Scéim(eanna) Pinsin Cheirde
Íocaíochtaí Cothabhála
Liúntas Oiliúna FÁS
Pá Stailce
Aon fhoinse eile - TABHAIR AN FHOINSE
B. An bhfuil coigilteas, infheistíochtaí i stoic, scaireanna, nó airgead i dtaisce agat i mbanc/i gcumann
foirgníochta nó in institiúid airgeadais agat féin nó ag do chéile/do pháirtnéir sibhialta nó do
chomhchónaitheoir?
TÁ
Má 'TÁ', tabhair sonraí:€

NÍL

Cá háit a bhfuil sé
infheistithe?

C. An bhfuil réadmhaoin (talamh san áireamh) seachas an teach ina bhfuil cónaí ort
agat féin nó ag do chéile/do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir?
TÁ
Má 'TÁ', abair cá háit a bhfuil an réadmhaoin agus an úsáid a bhaintear aisti

NÍL

CUID 8
SCÉIMEANNA FOSTAÍOCHTA/OIDEACHAIS
Cé mhéad a fhaigheann tú féin nó do chéile/pháirtnéir sibhialta
nó do chomhchónaitheoir gach seachtain ó na scéimeanna seo a
leanas?
Tionscnamh i gCeantar / Liúntas um Fhilleadh ar an Obair
Cúnamh Fostaíochta na gCoimisinéirí Ioncaim / an Liúntas um Fhilleadh
ar an Oideachas / Scéim Fostaíochta Pobail / Scéim Eile
Cathain a thosaigh an íocaíocht? (Dáta)
CUID 9
CAITEACHAS SEACHTAINIÚIL
Cé mhéad a chaitheann tú féin nó do chéile/pháirtnéir sibhialta nó
do chomhchónaitheoir sa tseachtain ar:

Tú féin

Céile, Páirtnéir Sibhialta nó
Comhchónaitheoir

€

Tú féin Céile, Páirtnéir Sibhialta nó
Comhchónaitheoir
€

Cíos/Morgáiste
Íocaíochtaí Cothabhála le duine eile
Iasachtaí (Bainc, Comhar Creidmheasa srl.)
Costais Taistil chuig an Obair
CUID 10
EOLAS EILE
Abair cén fáth a bhfuil tú ag cur isteach ar Liúntas Leasa Forlíontach agus tabhair aon eolas breise a
d'fhéadfadh tacú leis an iarratas seo:

CUID 11

DEARBHÚ

Dearbhaím go bhfuil an t-eolas a thug mé san iarratas seo cruinn agus iomlán. Is eol dom gur cion in aghaidh an dlí é
ráiteas bréige nó míthreorach a dhéanamh nó aon eolas ábhartha a cheilt, nó a choimeád siar, agus go ngearrtar pionós astu sa
dlí.
Geallaim go gcuirfidh mé in iúl don Roinn Coimirce Sóisialaí é láithreach má thagann aon athrú ar aon cheann de na cúinsí
lena n-áirítear athrú ar ioncam, daoine cleithiúnacha, seoladh agus/nó aon athrú ar chúinsí mo chéile/mo pháirtnéara
sibhialta/mo chomhchónaitheora a d'fhéadfadh difríocht a dhéanamh ar mo cháilitheacht don Liúntas Leasa Forlíontach.
Tuigim agus is eol dom go maith go bhfuil oibleagáid dhlíthiúil orm é a chur in iúl don Roinn Coimirce Sóisialaí,
láithreach, má thagann aon athrú ar mo chúinsí a dhéanfadh difear do mo cheart ar Liúntas Leasa Forlíontach.
Údaraím an Roinn Coimirce Sóisialaí chun gach ceist is gá a chur chun a fháil amach an bhfuilimse agus mo chéile/mo
pháirtnéir sibhialta nó mo chomhchónaitheoir cáilithe don íocaíocht agus chun aon cheist is gá a chur chun athbhreithniú a
dhéanamh. Údaraím, leis, an t-eolas iarrtha a bheith curtha ar fáil don Roinn Coimirce Sóisialta.
Tuigim go bhfuil CEART ACHOMHAIRC agam, má bhím míshásta leis an gcinneadh ar m'éileamh.
IS EOL DOM A BHFUIL SAN IARRATAS SEO AGUS SÍNÍM AN DEARBHÚ SEO GO hEOLACH

SÍNIÚ AN IARRATASÓRA:
DÁTA:
Murar féidir leis an iarratasóir a ainm nó a hainm a shíniú, ba cheart marc a dhéanamh agus é a fhíanú. Ba cheart
don fhinné síniú thíos.
SÍNIÚ AN FHINNÉ

DÁTA:

CION IS EA É EOLAS BRÉIGE NÓ EOLAS MÍTHREORACH A THABHAIRT. D'FHÉADFAÍ
EOLAS A ROINNT LE COMHLACHTAÍ EILE DE RÉIR AN DLÍ.
Ráiteas um Chosaint Sonraí
Tá sonraí pearsanta ag teastáil chun incháilitheacht a chinneadh maidir le híocaíochtaí agus seirbhísí, arna riaradh do chóras cosanta
sóisialta na hÉireann. Féadfar é a roinnt le Ranna/Gníomhaireachtaí Rialtais eile dá bhforáiltear de réir dlí. Beartas cosanta sonraí ar
fáil ag www.welfare.ie/dataprotection nó cóip chrua.

