OIFIG SHEIRBHISI AN LEASA
SHOISIALTA

Foirm iarratais do

OB 61

Shochair Báis faoi
Scéim na nGortuithe Oibre
Cuir tic isteach (✓) don rud a bhfuil tú ag cur iarratais isteach lena aghaidh:
Pinsean na mBaintreach (Fir) Líon isteach gach cuid den fhoirm seo.

Pinsean Dílleachta. Líon isteach Codanna 1 go dtí a 5 agus Codanna 8 go dtí a 10.
Pinsean na dTuistí Cleithiúnacha. Líon isteach Codanna 1 go dtí a 5 agus Codanna 7 go dt a 10.
Deontas Sochraide. Líon isteach Codanna 1 go dtí a 5 agus Codanna 9 go dtí a 10.
• Léigh leabhrán eolais SW 32 le do thoil, sula líonfaidh tú an fhoirm seo isteach.
• Bain úsáid as BLOCLITREACHA agus cuir tic (✓) sna boscaí cuí, le do thoil.
• Freagair na ceisteanna go léir go hiomlán le do thoil. I gcás go dteipfeadh ort a leithéid a dhéanamh,
d'fhéadfadh moill a bheith curtha ar d'iarratas.
Más gá duit aon chabhair a fháil le líonadh isteach na foirme seo, téigh i dteagmháil le d'Oifig Leasa
Shóisialta áitiúil nó le Rannóg an tSochair Míthreorach i Longfort ag (043) 334 00 00
nó Baile Átha Cliath (01) 704 3000

Cuid 1
Luaigh le do thoil:

Do chuid sonraí féin
An tUasal

Bean

Iníon

Eile
Luaigh le do thoil

1. Céard é d'ainm iomlán?

Ainm deireanach
Chéad ainm(neacha)

2

Céard é do shloinne breithe?
(an sloinne a bhí ort sular phós tú,
má bhí sé difriúil)?

Sloinne Breithe

3. Cá bhfuil tú i do chónaí?

Seoladh

4. Céard í d'uimhir gutháin?

Cód

Uimhir áitiúil
Lá

5. Céard é do dháta breithe?

Mí

Bliain

Cuir do Theastas Breithe leis seo (Ní ghlacaimid le fótachóipeanna).
6. Cén tír inar rugadh thú?
7. Cén seoladh ag a raibh tú i do
chónaí sular bhog tú ag an gceann
atá tugtha agat thuas, má bhí
seoladh eile agat?
8. Céard í d'Uimhir Phearsanta um
Sheirbhís Phoiblí (Uimhir PSP)?
(mar an gcéanna leis an uimhir IÁS
nó an uimhir cánach)
9. Céard í do Sheanuimhir Árachais
Shóisialta, má tá ceann acu agat?

Seoladh

Figiúirí

Litreacha

Bhí an uimhir seo in úsáid roimh 1979.

Cuid 1 ar leanúint

Do chuid sonraí féin
Lá

10. Cathain a phós tú, má tá tú pósta?

Mí

Bliain

Cuir do Theastas Pósta leis seo (Ní ghlacaimid le fótachóipeanna).
11. Luaigh cén chaoi a raibh tú gaolta
leis an duine marbh, le do thoil:

Fear Céile nó Bean Chéile
Tuiste cleithiúnach
Gaol eile
Cineál an ghaoil

12. An raibh tú i do chónaí leis an
duine marbh nuair a fuair sé/sí
bás?
Mura raibh, an raibh tú
á chothabháil aige/aici?
Ciallaíonn ‘Cothabháilte’ go raibh
sé/sí ag tabhairt airgid duit do do
chúram.

Samplaí a bheadh ann ná mac, iníon, deartháir, deirfiúr, aintín,
uncail nó gaol céile srl.
Bhí

Ní raibh

Bhí

Ní raibh

CUID 2

Sonraí Íocaíochta

Is féidir go n-íocfar Sochair Báis díreach isteach i do chuntas bainc nó do chuntas i gcumann
foirgníochta.
Caithfidh cuntas reatha nó cuntas do choigilteas taisce a bheith i gceist (ní cuntas morgáiste)
Tá roinnt buntáistí ag baint le híocaíochtaí díreacha:
- cuirtear do phinsean díreach isteach i do chuntas ar lá na híocaíochta,
- tá do phinsean ar fáil ag am agus in áit atá oiriúnach duitse, agus
- is lú an seans go mbeidh ort déileáil le aon mhoill nó le scuainí.
Bíonn an déileáil idir tú féin agus d'institiúid airgeadais go hiomlán faoi rún. Níl sé de chumas ag
an Roinn do chuntas bainc nó do chuntas i gcumann foirgníochta a rochtain.
13. Luaigh má tá tú ag iarraidh
d'íocaíocht a fháil

isteach i gcuntas bainc

isteach i gcuntas i gcumann
foirgníochta

isteach i gCuntas Coigiltis do
Phinsean le An Post

trí leabhar d'orduithe iníoctha
ag oifig poist

trí Aistriú Eolais Leictreonach (AEL) ag oifig poist (agus do
chárta seirbhísí sóisialta in úsáid)

Díreach isteach i gcuntas bainc nó i gcuntas cumann foirgníochta
14. Má tá tú ag iarraidh go n-íocfar do phinsean le
híocaíocht dhíreach, tabhair na sonraí faoi do
bhanc nó do chumann foirgníochta, le do thoil.
Ainm an bhainc nó an chumainn
foirgníochta
Seoladh

An t-ainm atá ar an gcuntas
Caithfidh d'ainm a bheith ar an gcuntas nó a bheith i gcomhúinéireacht
agat le duine/daoine eile.
Cineál an chuntais:
Uimhir an chuntais (8 n-uimhir):
Cód Sórtála an Bhainc (is féidir
é seo a fháil ó do bhrainse)
Má tá do chuntas le First Active PLC, caithfidh tú cuntas taisce a úsáid.

Íocaíocht na hOifige Poist
15. Tabhair sonraí le do thoil, má tá
tú ag iarraidh go n-íocfar do
phinsean isteach i gCuntas
Coigiltis do Phinsean, le An Post.

d'úsáid oifigiúil amháin
Cód Sórtála

90

89

40

Uimhir an chuntais coigiltis do
phinsean

Nóta: Caithfidh tú fógra 7 lá a thabhairt d'oifig an phoist, má tá tú ag iarraidh airgead a bhaint as an
gcuntas Coigiltis do Phinsean, atá ag An Post.

CUID 2 ar leanúint

Sonraí Íocaíochta

16. Luaigh le do thoil, dá mba mhaith leat go n-íocfaí thú le leabhair
d'orduithe iníoctha ar féidir iad a chur in airgead titim ag oifig poist:

Ainm na hoifige poist:
Seoladh:

Mura bhfuil tú in ann d'íocaíocht a bhailiú ná é a chur in airgead
tirim ag oifig an phoist agus má tá tú ag iarraidh go mbaileoidh
duine éigin eile duit í (duine darb ainm gníomhaire), luaigh
le do thoil:
Ainm do ghníomhaire:
Seoladh do ghníomhaire:

Do shíniú:
Dáta:
Iarr ar an duine atá ceaptha agat mar ghníomhaire a s(h)íniú a chur anseo thíos:

Tá mé sásta feidhmiú mar ghníomhaire do
sásta an pinsean a bhailiú dó/di, ag an oifig poist atá ainmnithe thuas.
Síniú an ghníomhaire:
Dáta:

17. Luaigh dá mba mhaith leat go n-íocfaí thú le AEL ag oifig poist agus
cárta seirbhísí sóisialta in úsáid, le do thoil:
Ainm na hoifige poist:
Seoladh:

agus tá mé

Cuid 3

Sonraí d'ioncaim

18. An bhfaigheann tú aon íocaíocht
ó thír atá clúdaithe ag Rialacháin
an AE?

Faigheann

Ní fhaigheann

Má ‘Fhaigheann’, luaigh le do thoil:
Ainm na híocaíochta:
Méid na híocaíochta:

go seachtainiúil nó go míosúil

€

Uimhir éilimh nó thagartha:
Do sheoladh ag an am sin:

19. An bhfaigheann tú aon íocaíocht
eile ón Roinn seo nó
ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte (FSS)?
Má fhaigheann, luaigh le do thoil:

Faigheann

Ní fhaigheann

Ainm na híocaíochta:
An méid pá a fhaigheann tú:
Uimhir éilimh nó thagartha:
Ainm na hoifige atá do d'íoc:

€

go seachtainiúil nó go míosúil

Cuid 4
20. Céard é ainm iomlán an duine
mhairbh?
Is ionann an 'Sloinne Breithe' agus
an t-ainm a bhí air/uirthi sula raibh
sé/sí pósta, má bhí sé difriúil
21. Cá raibh sé/sí ina c(h)ónaí?

Sonraí pearsanta an duine mhairbh
Ainm deireanach
Chéad ainm(neacha)
Sloinne breithe (má bhí
ceann eile ann)
Seoladh

Ní bhaineann an cheist seo leis an
gcás, ach amháin mura raibh tú féin
agus an duine marbh i bhur gcónaí
ag an seoladh céanna.
22. Cén tír inar rugadh é/í?
Lá

23. Cén dáta breithe a bhí aige/aici?

Mí

Bliain

Cuir a t(h)eastas breithe leis seo. (Ní ghlacaimid le fótachóipeanna).
Figiúirí

24. Céard í a (h)uimhir PSP?

25. Céard í an tseanuimhir árachais
shóisialta a bhí aige/aici, má tá sí
ar eolas agat?

Litreacha

Bhí an uimhir seo in úsáid roimh 1979

26. Cén dáta ar a bhfuair sé/sí bás?

Lá

Mí

Bliain

Cuir a t(h)eastas báis leis seo.
Mura bhfuil a t(h)eastas báis agat, cuir isteach é chomh luath is a bheidh
sé agat.
27. An raibh sé/sí fostaithe nuair
a fuair sé/sí bás?

Bhí

Ciallaíonn 'Fostaithe' go raibh sé/sí
ag obair do dhuine nó do
chomhlacht eile agus go raibh pá
á fháil aige/aici don obair sin.
Má 'Bhí', luaigh le do thoil:

Ainm

Ainm agus seoladh an fhostóra:

Seoladh

An post aige/aici:

Ní raibh

Cuid 4 ar leanúint

Sonraí pearsanta an duine mhairbh

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

Fuair

Ní bhfuair

Má ‘Fuair’, luaigh le do thoil:
An t-am ar tharla an timpiste?

Lá

Mí

Bliain

Murar cuimhin leat an dáta cruinn, inis dúinn go garbh cathain a tharla an
timpiste.
An t-am ar tharla an timpiste

am nó pm

An áit ar tharla an timpiste?

An rud a bhí ar siúl aige/aici nuair
a tharla an timpiste:
An chaoi ar tharla an timpiste:

29. An bhfuair sé/sí bás mar gheall
ar ghalar a bhain le hobair:

Fuair

Ní bhfuair

Bhí

Ní raibh

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?

Cuid 5
31. Ar mhaith leat iarratas a chur
isteach ar chostais sochraide?
Dá mba mhaith leat é a dhéanamh,
luaigh cé mhéad a chosain an
tsochraid:
32. Ar íoc tú as costais na sochraide?

Sonraí chostais na sochraide
Ba mhaith

Níor mhaith

D'íoc

Níor íoc

€

Má 'D'íoc', cuir admhálacha leis seo le do thoil.
Murar íoc tú costais na sochraide,
luaigh ainm agus seoladh an duine
a d'íoc astu:

Cuid 6
33. Murar chuir tú iarratas isteach
taobh istigh de 3 mhí ó bhás an
duine mhairbh, abair linn cén fáth
le do thoil.

Ainm
Seoladh

Sonraí an iarratais dhéanaigh

Leathanach F7

Cuid 7

Sonraí an cholscartha

34. An bhfuair tú colscaradh riamh?

Fuair
Ní bhfuair
Má 'fuair', cuir cóip den Fhoraithne Iomlán nó den Fhoraithne
Colscartha leis seo.
35. Má fuair tú colscaradh, an
Ní
Fuarthas
bhfuarthas an colscaradh sa Stát seo?
bhfuarthas
(Mura bhfuil cuimhne agat ar na dátaí cruinne, inis dúinn céard iad
Más ‘Ní bhfuarthas’ an freagra,
go garbh.)
luaigh le do thoil:
Ainm do chéad chéile:
Cén tír inar rugadh é/í?
Cathain a phós tú é/í?

Lá

Mí

Bliain

Lá

Mí

Bliain

An tír inar phós tú é/í:
Cathain a thosaigh na himeachtaí
colscartha:
An tír ina raibh tusa i do chónaí nuair
a thosaigh na himeachtaí colscartha:
An tír ina raibh do chéad chéile ina
c(h)ónaí nuair a thosaigh na
himeachtaí colscartha?
Ar phós tú aon duine eile seachas do
chéile nach maireann, ó fuair tú do
cholscaradh?
36. An bhfuair do chéile nach
maireann, colscaradh riamh?
37. Má fuair do chéad chéile
colscaradh, ar bronnadh an
colscaradh sa Stát seo?

Phós

Níor phós

Fuair

Ní bhfuair

Má ‘Fuair’, cuir cóip dá F(h)oraithne Iomlán nó a F(h)oraithne
Colscartha leis seo.
Níor
Bronnadh
bronnadh

Más 'Bronnadh' an freagra, luaigh le do thoil:
(Murar cuimhin leat na dátaí cruinne, inis dúinn go garbh céard iad):
Céard é an t-ainm iomlán atá ar
a chéad chéile?
Cén tír inar rugadh a chéad chéile?
Cathain a phós do chéile nach
maireann é/í:

Lá

Mí

Bliain

Cén tír inar pósadh iad?
Cathain a thosaigh na himeachtaí
Lá
Mí
Bliain
colscartha?
An tír ina raibh do chéile nach
maireann ina c(h)ónaí nuair
a thosaigh na himeachtaí colscartha?
An tír ina raibh a chéad chéile ina
c(h)ónaí nuair a thosaigh na himeachtaí
colscartha, más tír dhifriúil a bhí i gceist?
Ar phós do chéile nach maireann,
Phós
Níor phós
aon duine seachas tú féin ó fuair
sé/sí an colscaradh?
38. An raibh pósadh neamhnithe
Bhí
Ní raibh
agatsa nó ag do chéile nach
Leathanach F8
Má ‘Bhí’, cuir cóip den ordú a bhronn an neamhniú leis seo, le do
maireann, ag an Stát riamh?
thoil.

Cuid 8

Sonraí Teaghlaigh

39. Ar mhaith leat iarratas a chur isteach ar
Ba mhaith
Níor mhaith
Mhéadú do Mhaireachtáil Aonair?
Íoctar 'Méadú do Mhaireachtáil Aonair' má Dá mba mhaith leat é a dhéanamh, d'fhéadfadh Cigire Leasa
tá tú 66 bliain d'aois nó níos sine agus má tá Shóisialta cuairt a thabhairt ort, le seiceáil go bhfuil tú i do chónaí
leat féin.
tú i do chónaí leat féin go príomha nó leat
féin go hiomlán.
Tá
Níl
40. An bhfuil leanbh nó leanaí agat atá
faoi 18 bliain d'aois nó atá idir 18
agus 22 bliain d'aois agus atá in
Cén
An bhfuil
Dáta breithe
Ainm iomlán an linbh
gaol atá sé/sí ina
oideachas lánaimseartha?
aige/aic c(h)ónaí
Lá
Mí
Bliain
i leat? leat?
Má 'Tá' tabhair sonraí anseo le do
thoil, ag tosú leis an leanbh is sine
agat:
Faigh litir ón scoil nó ón gcoláiste le
do thoil, le deimhniú go bhfuil sé/sí
ag freastal uirthi/air go
lánaimseartha i gcás leanaí atá idir
18 agus 22 bliain d'aois.
Cuir Teastais Breithe do gach leanbh leis seo mura bhfaigheann tú
Sochar Leanaí dóibh.
Más rud é go bhfuil aon duine de na
leanaí thuasluaite nach bhfuil ina
gcónaí leat, cá háit a bhfuil na leanaí
seo ina gcónaí?

Ainm an linbh

Cé leis/léi a bhfuil an
leanbh seo ina chónaí?

Cé mhéad de chothú
a íocann tú, má íocann tú
aon chuid?

€
€
€

41. Céard í d'Uimhir um Shochar
Leanaí, má fhaigheann tú Sochar
Leanaí?
42. An bhfaigheann tú aon íocaíochtaí
eile do na leanaí seo, seachas
Sochar Leanaí?
Má 'Faigheann', tabhair sonraí
anseo le do thoil:

Faigheann

Ainm na híocaíochta

Ní fhaigheann
Uimhir éilimh nó
thagartha

Méid na híocaíochta

€
€
€
43. An raibh na leanaí go léir
ina gcónaí leatsa agus le do
chéile nach maireann nuair
a fuair se/sí bás?

Bhí

Ní raibh

Cuid 9

Liosta seiceála na dteastas is gá duit a chur isteach

Cuirfear moill ar d'iarratas mura gcuireann tú isteach na teastais agus na doiciméid atá ag teastáil leis an bhfoirm
seo. Murar féidir leat ceann amháin acu a chur isteach, cuir nóta leis seo a luann go seolfar an teastas nó an
doiciméad sa phost níos déanaí.
Má tá tú chun teastais nó doiciméid a chur isteach níos déanaí, luaigh d'ainm iomlán, do sheoladh reatha agus
d'uimhir PSP nó d'uimhir éilimh. (Gheobhaidh tú uimhir éilimh go gairid tar éis duit iarratas a chur isteach.)
44. Ar chuir tú na teastais seo a leanas
in éineacht le d'iarratas?
-

Do Theastas Breithe

Chuir

Níor chuir

-

Do Theastas Pósta

Chuir

Níor chuir

-

Teastas Breithe an duine mhairbh

Chuir

Níor chuir

-

Teastas Báis an duine mhairbh

Chuir

Ní chuir

-

Teastais Breithe do leanaí
cleithiúnacha (mura bhfaigheann
tú Sochar Leanaí dóibh)

Chuir

Níor chuir

Ní ghlacaimid le fótachóipeanna. Cuirfimid na teastais go léir ar ais chugat

Cuid 10

Deimhniú le bheith comhlánaithe AGATSA

Ba mhaith liom iarratas a chur isteach ar Shochar Báis/Chostais Sochraide faoi Scéim na nGortuithe Oibre.
Deimhním go bhfuil an t-eolas atá tugtha agam fíor agus iomlán. Inseoidh mé don Roinn má thagann aon athrú ar na
sonraí a thug mé.
Do shíniú nó do mharc

Dáta

(ní bloclitreacha)

Mura bhfuil tú in ann síniú a dhéanamh, cuir do mharc anseo agus bíodh finné agat nuair a dhéanfaidh tú é. Ba cheart
don fhinné a s(h)íniú a chur thíos.
Síniú an fhinné

Dáta

(ní bloclitreacha)

Seoladh an fhinné
Rabhadh
Má dhéanann tú ráiteas bréagach nó ma choinníonn tú eolas siar, d'fhéadfaí fíneáil nó téarma príosúnachta
a ghearradh ort, nó an dá rud.
Cuir an fhoirm iarratais chomhlánaithe seo chuig:
Rannóg an tSochair Míthreorach
Oifig Sheirbhísí an Leasa Shóisialta
Tithe an Rialtais
Bóthar Bhéal Átha na Lao
Longfort
Guthán: Longfort (043) 334 00 00
Baile Átha Cliath (01) 704 3000
Má tá aon deacracht agat le líonadh isteach na foirme seo, cuir glaoch orainn le do thoil ag Rannóg an tSochair
Míthreorach ag na huimhreacha gutháin atá liostaithe thuas nó tabhairt cuairt ar d'Oifig Leasa Shóisialta áitiúil.
Tábhachtach: Mura gcuireann tú iarratas isteach taobh istigh de 3 mhí ó bheith incháilithe, d'fhéadfá roinnt
sochair a chailliúint.
Cosaint Sonraí agus Saoráil Faisnéise
Caithfimidne, an Roinn Gnóthaí Sóisialta agus Teaghlaigh, le gach eolas agus sonraí pearsanta a thugann tú
dúinn faoi rún. Ní nochtfaimid é le comhlachtaí eile, ach de réir an dlí amháin. Táimid freagrach as faoin Acht
um Chosaint Sonraí agus faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.
Níl
na mínithe
agus na téarmaí san fhoirm seo ach mar theoir amháin agus ní airbheartaíonn siad a bheith mar
Leathanach
F10
léirmhíniú dlíthiúil.

