
Tionscnamh do Chóiriú & Léasú 
Foirm Fiosrúcháin 

Má tá suim agat do shealúchas a dheisiú ar mhaithe len é a thabhairt ar léas do Chomhairle 
Contae Fhine Gall, iarrtar ort an fhoirm thíos a líonadh isteach, led’ thoil agus aon eolas 
ábhartha atá agat a sheoladh isteach in éineacht léi.

1 – Sonraí Teagmhála 

Ainm  

Seoladh  

Uimhir Ghutháin:  

Seoladh r-phoist:  

2 – Sonraí an tSealúchais 

Seoladh an tSealúchais  

Cineál (Árasán, teach atá roinnte ina dhá 
chuid, teach leathscoite, Bungaló srl.) 

 

Líon na Seomraí Leapa  

Achar an Urláir (m2)  

Achar an Láithreáin (Acra)  

Rátáil Fuinnimh (BER)  

3 – Cúinsí an tSealúchais  

An bhfuil teideal agat ar an sealúchas, bíodh 
sé maith, gan a bheith faoi eire nó ruílse? 
Muna bhfuil, tabhair sonraí. 

 

An bhfuil morgáiste ar an sealúchas? 

Má tá, ar fhiosraigh tú le d’iasachtóir an 
mbeadh siad sásta le socrú ceannaigh trí 
léasú? 

 

An maoin de chuid an Údaráis Áitiúil a 
bhí sa sealúchas roimhe seo? Má bhí, 
tabhair sonraí ar chonas mar a bhfuair 
tusa an sealúchas. 

 

An bhfuil an sealúchas folamh? 
Tabha i r  f a o i  d ea r a  gu r  r i a ch t ana s  de  
ch u i d  n a  s cé im e  é  an  sea l ú cha s  a  b h e i t h  
f o l am h . 
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Seol ar ais chuig: Nó seol r-phost chuig: 
An Roinn Tithíochta                                                           leasing@fingal.ie 
Comhairle Contae Fhine Gall, Tel. 01 8708425 
Bóthar an Gharráin 
Baile Bhlainséir 
Baile Átha Cliath 15 
D15 W638, 

Cad iad na cúiseanna len é a bheith folamh?  

Cé chomh fada is atá an sealúchas folamh?  

An dáta óna bhfuil an sealúchas ar fáil.  

Iarrtar ort aon cháipéisí eile atá agat a cheapann tú atá ábhartha don sealúchas a chur ar fáil, 
led’ thoil, sé sin grianghrafanna, cóipeanna de dhoiciméid, fógraí, srl. 
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