Iarratas ar Chóip Dheimhnithe d’iontráil sa
Chlár Aitheantais Inscne
Beartas Sonraí
Is í an tSeirbhís um Chlárú Sibhialta a dhéanann córas cláraithe sibhialta na hÉireann a riar. Tá ceanglas ar dhaoine
faoin dlí sonraí pearsanta a sholáthar chun teagmhais bheatha a chlárú (breith, marbh-bhreith, bás nó pósadh)
agus is féidir sonraí pearsanta a mhalartú le comhlachtaí poiblí agus údaráis phoiblí eile i gcásanna áirithe ina
bhforáiltear dó sin faoin dlí. Tá ceanglas ar dhaoine sonraí pearsanta a sholáthar agus iarratas á dhéanamh acu ar
theastais do theagmhais bheatha nó ar chuardaigh ar innéacsanna na gclár sibhialta. Tá beartas sonraí na Seirbhíse
um Chlárú Sibhialta ar fáil ar www.groireland.ie nó is féidir cóip chrua de a fháil ach í a iarraidh.

Más mian leat iarratas a dhéanamh ar chóip dheimhnithe de theastas breithe a bhaineann le
hiontráil sa Chlár Aitheantais Inscne faoi Alt 27 den Acht um Inscne a Aithint, 2015, comhlánaigh na
sonraí seo thíos.

Cuir isteach sna boscaí iomchuí uimhir agus cineál an teastais atá ag teastáil.
Teastas Breithe
(€20.00)

Teastas Seirbhísí
Sonraithe (€1.00)

Deimhnithe (€10.00 )

Modh Íocaíochta:
Seic/Dréacht
Cárta Dochair Laser/Visa

Cárta Creidmheasa
Ordú Poist

Tabhair ar aird gur cheart seiceanna/dréachtaí a dhéanamh iníoctha don tSeirbhís um
Chlárú Sibhialta. Ní ghlacfar ach le seiceanna Euro a tharraingítear ar bhrainse i bPoblacht
na hÉireann.
Íocaíochtaí le Laser/Cárta Dochair Visa/Cárta Creidmheasa
Nuair a dhéanfar d’iarratas a phróiseáil, seolfar ríomhphost chugat. Cuirfidh an ríomhphost seo ar an
eolas tú maidir leis an táille atá dlite, agus beidh nasc daingean ann a ligfear duit íocaíocht a
dhéanamh díreach chuig Oifig an Ard-Chláraitheora le cárta creidmheasa nó cárta dochair. Beidh ort
cliceáil ar an gcnaipe ‘Íoc Anois’ chun an íocaíocht a dhéanamh. Eiseofar admháil duit go
huathoibríoch i ríomhphost nuair a dhéanfar an íocaíocht. Gheobhaidh Oifig an Ard-Chláraitheora
ríomhphost daingniúcháin freisin agus eiseofar an t-ordú tríd an bpost.
Seol ar aghaidh chuig:
Philip Murphy, Uasal; Con Connolly, Uasal; nó Sharon Harrington, Uasal
Oifig an Ard-Cláraitheora
Oifigí Rialtais
Bóthar an Chlochair
Ros Comáin

