Oifig na Seirbhísí Leasa
Shóisialaigh

VC 1

Iarratas ar a bheith i do

Ranníocóir Deonach
• Léigh leabhrán eolais SW 8 roimh duit an fhoirm seo a chomhlánú, le do thoil.
• Freagair na ceisteanna GO LÉIR agus cuir tic (✓) sna boscaí a chuirtear ar fáil, le do thoil. (Seolfar
ar ais foirmeacha nach bhfuil comhlánaithe go hiomlán)
• Bain feidhm as BLOCLITREACHA, le do thoil.
• Ná cuir aon íocaíocht leis an iarratas seo, le do thoil.

Cuid 1
Luaigh, le do thoil:

Do shonraí féin
Uasal

Eile
Sonraigh, le do thoil

1. D’ainm iomlán

Sloinne
Ainm(neacha)

2. Do Sheoladh

3. Uimhir Ghutháin más ann di
(idir 9rn agus 5in gach lá)

Uimhir
Líne Talún

4. D’Uimhir Phearsanta Seirbhíse
Poiblí (Uimhir PSP)
(mar an gcéanna le huimhir IÁS
nó le huimhir chánach)
5. Do Sheanuimhir Árachais
más ann di
6. Do dháta breithe
7. An bhfuil tú....?

8. Más pósta atá tú, an dáta a
phós tú
9. Cad é do shloinne breithe (má
bhaineann le hábhar)?
10.Do Náisiúntacht

Uimhir
Shoghluaiste
Figiúirí

Lá

Litir/Litreacha

Mí

Bliain

Pósta

Singil

Colscartha

Idirscartha

I
mBaintreachas

Ag
Comhchónaí

Lá

Mí

Bliain

Cuid 2

Do shonraí fostaíochta

Má tá tú féinfhostaithe nó má bhí tú féinfhostaithe le déanaí, comhlánaigh cuid 2A, le do thoil.
Ba chóir d’fhostaithe dul ar aghaidh go cuid 2B
2A Daoine féinfhostaithe amháin
Luaigh, le do thoil:
11. An bhfuil tú féinfhostaithe faoi láthair?

Níl

Tá

12. Cén tslí bheatha atá/a bhí
agat?
13. Cathain a thosaigh tú
féinfhostaíocht don chéad uair?

Lá

Mí

Bliain

14. Mura bhfuil tú féinfhostaithe a
thuilleadh, cathain a
chríochnaigh d’fhéinfhostaíocht?

Lá

Mí

Bliain

15. Luaigh an bhliain dheireanach inar íoc tú ÁSPC
éigeantach mar dhuine féinfhostaithe, le do thoil

Bliain

16. Luaigh an bhliain ónar mian leat a bheith i
do ranníocóir deonach, le do thoil?

Bliain

17. An dteastaíonn uait leanúint de bheith ag íoc
ranníocaíochtaí deonacha ar bhonn leanúnach?

Teastaíonn

Ní theastaíonn

18. An bhfuil Pinsean Luathscoir Feirme á fháil agat
ón Roinn Talmhaíochta agus Bia?

Tá

Níl

19. An bhfuil ioncam cíosa nó léasa agat ó fheirm
nó ó thailte?
Má tá, an bhfuil d’ioncam cíosa nó léasa os
cionn €3,174 in aghaidh na bliana, i ndiaidh
díolúintí cánach?

Tá

Níl

Tá

Níl

2B Fostaithe
20. Ainm an fhostóra dheireanaigh
a bhí agat
21. Cén tslí bheatha a bhí agat?

22. Cén fáth ar chríochnaigh
d’fhostaíocht?
23. Dátaí na fostaíochta seo

Ó:

Go:

Seol do P45 chugainn má tá sé ar fáil

Cuid 3

Sonraí fostaíochta eile

24. Cuir sonraí ar fáil d’aon fhostaíocht in Éirinn roimhe seo, le do thoil
Dátaí Fostaíochta

Fostóir

Go:

Ó:

25. Má d’oibrigh tú riamh sa Ríocht Aontaithe, in aon tír eile den Aontas Eorpach seachas Éire,
in Oileán Mhanann, san Ostair, i SAM, i gCeanada nó san Astráil, luaigh, le do thoil:
An tír inar oibrigh tú:

D’uimhir slándála sóisialaí

Go:

Ó:

26. An bhfaigheann tú nó ar chuir tú isteach le
déanaí ar aon íocaíocht Leasa Shóisialaigh?
Más Faigheann/Chuir an freagra,
luaigh, le do thoil:
An cineál íocaíochta:

Faigheann
/Chuir

Ní fhaigheann
/Níor chuir

Uimhir éilimh nó uimhir thagartha:
Dáta na chéad íocaíochta, más cuí

Lá

Mí

Bliain

Scéim um Chúramaí Baile (má bhaineann an scéim seo leat, ní gá duit a bheith i do ranníocóir
deonach)
Is fusa duit mar chúramaí baile, de bharr na Scéime um Chúramaí Baile, cáiliú do Phinsean Stáit
(Ranníocach) (cuireadh é seo in ionad an Phinsin Ranníocaigh Sheanaoise ar 29 Meán Fómhair 2006)
nuair a bheidh tú 66 bliana d’aois. Chun a thuilleadh sonraí a fháil, féach ar an leabhrán eolais SW1
Ciallaíonn cúramaí baile, chun críocha na Scéime um Chúramaí Baile, fear nó bean a éiríonn as obair
chun aire a thabhairt do leanbh faoi bhun 12 bhliain d’aois nó do dhuine fásta éagumasach nó do
leanbh éagumasach atá 12 bhliain d’aois nó níos sine, ar 6 Aibreán 1994 nó ina dhiaidh sin. Má éiríonn
tú as obair nó má tá tú tar éis éirí as obair chun aire a thabhairt d’aon leanbh nó d’aon duine,
tabharfaimid neamhaird ar an mbearna i do thaifead a bheidh mar thoradh air sin, nuair a bheidh
meán bliantúil na ranníocaíochtaí ÁSPC á áireamh againn i gcomhair do Phinsin Stáit (Ranníocach). Ní
bhaineann an socrú seo ach le bristeacha san obair a glacadh i ndiaidh 6 Aibreán 1994.
Tá a thuilleadh eolais ar an Scéim um Chúramaí Baile ar fáil freisin ó:
Rannóg um Chúramaí Baile
Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Teach Gandon
Sráid Amiens
Baile Átha Cliath 1
Guthán: (01) 704 3299, (01) 704 3096, (01) 704 3468

Comhlánaigh an dearbhú seo a leanas, le do thoil

Cuid 4

Is mian liom a bheith i mo ranníocóir deonach. Is fíor agus iomlán iad na sonraí go léir atá tugtha agam.
Aontaím a bheith i mo ranníocóir deonach ó thús na seachtaine ranníocaíochta i ndiaidh na seachtaine
a éirím as fostaíocht nó féinfhostaíocht.

Dáta

Do shíniú
(ná húsáid bloclitreacha)

Mura féidir leat d’ainm a shíniú, déan marc agus cinntigh go ndéanfaidh duine eile é a fhianú. Ba chóir don
fhinné a (h)ainm a shíniú anseo thíos:
Dáta

Síniú an fhinné
(ná húsáid bloclitreacha)
Seoladh an fhinné

RABHADH: Má dhéanann tú ráiteas bréagach nó mura dtugann tú na sonraí iomlána, féadfar
fíneáil, tréimhse phríosúnachta nó iad araon a ghearradh ort.
Cuimhnigh nár chóir duit aon íocaíocht a sheoladh ag an bpointe seo. Cuirfear íocaíochtaí a
gheofar i dteannta an iarratais seo ar ais chugat láithreach
Níl Ranníocaíochtaí Deonacha éigeantach. Tá sé de rogha ag duine iad a íoc nó gan iad a íoc. Ní féidir
iad a aisíoc ach amháin mar a n-íoctar i ndiaidh an dáta dhlite iad nó mar ar íocadh ÁSPC éigeantach
sa bhliain chéanna freisin.

Seol an fhoirm chomhlánaithe seo chuig:
Rannóg na Ranníocaíochtaí Deonacha
Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Oifigí an Rialtais
Bóthar Chorcaí
Port Láirge.
Guthán:

Port Láirge
Baile Átha Cliath

(051) 356 000
(01) 704 3000

Ríomhphost: volcons@welfare.ie
Ráiteas um 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 fhéachtar le
léirmhíniú dleathach a sholáthar iontu.
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