Athéileamh
Aistriú éilimh ó
D'Ainm:__________________________________ Uimh. PSP: _____________________
Seoladh:__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Uimhreacha Gutháin: Líne Talún __________________Guthán Póca __________________
Seoladh ríomhphoist ____________________________Gairm bheatha ________________

P45
P60

Cód CF
Tascaire Naisc

*************************************
1. Céard a bhí ar siúl agat ó rinne tú d'éileamh deireanach? _________________________

Cód GB
Post Roimhe
Seo

2. Luaigh ainm, seoladh agus
uimhir ghutháin an fhostóra ba
dhéanaí agat?
3. Dátaí fostaíochta

Úsáid
Oifigiúil
LLCF SLCF
CLCF

Dáta éilimh
____________

Ó _______________ Go Dtí ________________

4. Luaigh líon na laethanta a oibríodh
in aghaidh na seachtaine

Líon na n-uaireanta a oibríodh
in aghaidh an lae

5. Cathain a tháinig deireadh leis an bpost seo? _________________________________________________
Cuir P45 nó litir ó d'fhostóir leis seo, ina ndeimhnítear go
bhfuil deireadh tagtha leis an bpost
6. An bhfuil tú saor le glacadh le hobair lánaimseartha? Tá
Níl
7. An bhfuil tú ar lorg oibre?

Tá

Níl

Má scríobh tú ‘Níl’ i gcás cheisteanna 6 nó 7, tabhair sonraí breise le do thoil.

8. An mbíonn tú ag obair go fánach, go páirtaimseartha srl.
Foirmeacha a eisíodh:

UP 14a

Bíonn

UP 14b

Ní bhíonn
UP 16

9. Cén Oifig Poist inar mhaith leat d'íocaíocht a fháil? __________________________________________

Sonraí do Chéile/Pháirtí
10. Ainm do Chéile/Pháirtí: ____________________________ Uimh. PSP________________
11. Tuilleamh meánach seachtainiúil do Chéile/Pháirtí:

€___________ (cuir duillíní pá leis seo le do thoil)

12. Má bhíonn íocaíocht Leasa Shóisialaigh/ón tSeirbhís Sláinte/ó FÁS á fáil ag do Chéile/Pháirtí,
luaigh sonraí
Cineál:

__________________________ Méid Seachtainiúil: €_____________

Sonraí Leanaí
13. Líon na leanaí faoi bhun 18 mbliana d'aois: _____
____
14. An bhfuil na leanaí go léir ina gcónaí leat?

Tá

13a. Líon na leanaí in oideachas lánaimseartha:
Níl

Mura bhfuil, luaigh sonraí na leanaí nach bhfuil ina gcónaí leat: __________________________________
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Má tá Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta á éileamh agat, téigh go dtí leathanach 3 le do thoil, agus
sínigh an dearbhú.
Má tá Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta á éileamh agat, téigh go dtí leathanach 2, le do thoil

Don Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta amháin
Próifíl Teaghlaigh
15. An bhfuil tú i do chónaí leat féin?

Tá

Níl

Mura bhfuil, luaigh sonraí faoi gach duine atá ina chónaí i do theaghlach
Ainm

Aois

An gaol atá
aige/aici leatsa

Post

Tuilleamh
Íocaíocht Leasa
Seachtainiúil Shóisialaigh nó
ón tSeirbhís
Sláinte
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

16. An bhfuil an t-áitreabh ina bhfuil cónaí oraibh, faoi d'úinéireacht féin nó faoi úinéireacht do
chéile/pháirtí?
Tá
Níl
Mura bhfuil, an bhfuil cíos á íoc agaibh?
Tá
Níl
17. Méid an chíosa € _______________ go seachtainiúil/go coicísiúil/go míosúil
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Cineál na
híocaíochta

1. An bhfuil na rudaí seo a leanas agat féin nó ag do
chéile/pháirtí:

Tusa
Tá

Níl

Do Chéile/Pháirtí

Tá

Níl

Airgead i mBanc, Cumann Foirgníochta, Oifig an Phoist,
Comhar Creidmheasa nó in aon institiúid airgeadais eile?
Tuilleamh ó fhostaíocht lánaimseartha / pháirtaimseartha?
Ioncam ó fhéinfhostaíocht, lena n-áirítear feirmeoireacht,
le bliain anuas?
Infheistíochtaí, lena n-áirítear stoic, bannaí, scaireanna?
Leas in aon teach, réadmhaoin nó talamh nach bhfuil tú i
do chónaí ann go pearsanta?
Deontas Cothabhála nó Gníomhas Cúnaint?
Ioncam ó phinsean ar bith?
Airgead a fuarthas mar chúiteamh, iomarcaíocht nó
mar chnapshuim le dhá bhliain anuas?
Ioncam ó fhoinse eile ar bith?
2. Má tá tú faoi bhun 25 bliain d'aois agus i do chónaí le do
thuismitheoirí, an bhfuil siad:

Tuismitheoirí
Tá

Níl

Ag fáil íocaíocht Leasa Shóisialaigh, ó Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte nó íocaíocht chosúil?
Ag fáil pinsean príobháideach nó ag fáil pinsin óna p(h)ost?
Ag Obair nó Féinfhostaithe?
Ina n-úinéirí talún nó réadmhaoine (seachas an teach ina bhfuil siad
ina gcónaí)?
Ag fáil ioncaim ó aon fhoinse eile?

18. Cíos nó Morgáiste Tuismitheoirí €_____________ in aghaidh na seachtaine/na míosa (cuir admháil
chíosa/mhorgáiste leis seo)
Má tá Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta á éileamh agat, téigh go dtí leathanach 3 le do thoil,
agus sínigh an dearbhú.
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Dearbhú an Chustaiméara
Dearbhaím:
• Nach raibh aon athrú ar m'acmhainn ná ar mo chúinsí féin ná ar acmhainn ná
ar chúinsí mo chéile/pháirtí, ó d'éiligh mé íocaíocht do lucht cuardaigh
fostaíochta an uair dheireanach, seachas mar atá sonraithe ar an bhfoirm seo.
•

Nach bhfuil aon athrú ar shonraí mo chleithiúnaí linbh, ó rinne mé éileamh an
uair dheireanach, seachas mar atá sonraithe ar an bhfoirm seo.

•

Tá mé ar fáil le haghaidh obair lánaimseartha go fóill. Tá mé in ann obair a
dhéanamh agus tá mé ar lorg oibre go dáiríre.

•

Inseoidh mé don Roinn má thagann aon athrú ar m'acmhainn nó ar mo chúinsí,
a d'fhéadfadh tionchar a imirt ar mo theidlíocht i leith íocaíochta.

Sínithe: ____________________________________ Dáta: ___________________
Síniú an Chustaiméara
D’Úsáid Oifigiúil Amháin
Fachtóirí bainteacha eile le haghaidh eolas an Oifigigh Breithiúnachta

Fianaise Aitheantais
Aitheanta go Pearsanta
Cosúil leis an aitheantas grianghraif sa chomhad
Pas
Ceadúnas Tiomána
Aitheantas eile Grianghraif

Sonraigh _________________________

Cártaí Bainc/Creidmheasa
Doiciméid eile

Sonraigh _________________________

Eolas Córais
Rud Eile

Sonraigh _________________________
Fianaise Seolta (San aon chás go bhfuil gá léi)

Leabhar Cíosa de chuid an Údaráis Áitiúil
Bille Fóntais

Sonraigh _________________________

Ráitis Airgeadais

Sonraigh _________________________

Comhfhreagras an Rialtais /
Údaráis Áitiúil

Sonraigh
_______________________
__
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Comhfhreagras inghlactha eile

Sonraigh _________________________

Síniú an Oifigigh Glactha Éileamh: _________________________ Dáta: ______________
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Go dtí: Cigire: _____________________________________
Déan athbhreithniú ar acmhainn an chustaiméara le do thoil, ar iarratas an chustaiméara/oifigigh
breithiúnachta. (glan amach de réir mar is cuí)
Fáth: ____________________________________________________________________________
Tá/Níl Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta á íoc i láthair na huaire. (glan amach de réir mar is cuí)
Síniú an Oifigigh Áitiúil: ________________________

Dáta: _________________

Ainm na hOifige Áitiúla: _____________________________
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