IARRATAS AR THOILIÚ CHOMHAIRLE CONTAE FHINE
GALL CHUN IASACHT A AISTRIÚ Ó CHOMHAINMNEACHA GO hAINM AONAIR
AINMNEACHA NA nIASACHTAITHE REATHA:

SEOLADH:

UIMHIR THEAGMHÁLA I RITH AN LAE:

UIMHIR IASACHTA:

UIMHIR CHUNTAIS:

AINM/AINMEACHA LE BAINT:

CÚIS LEIS AN AISTRIÚ:

Is mian linn iarratas a chur isteach ar thoiliú Chomhairle Contae Fhine Gall chun
iasacht na maoine ag
a aistriú go dtí an ainm aonair

Dearbhaímid go bhfuil an fhaisnéis a thugtar thuas ceart.

Sínithe:
IASACHTAÍ ATÁ LE FANACHT

IASACHTAÍ ATÁ LE BAINT

Dáta:

1

2012

Seol an fhoirm iarratais chomhlánaithe ar ais chuig.
Comhairle Contae Fhine Gall Rannóg Tithíochta, Rannán na gCuntas
Iasachta, Bóthar an Gharráin Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15.

TABHAIR FAOI DEARA LE DO THOIL:
1. Ní mór táille iarratais de € 38.00 a bheith ag gabháil leis an bhfoirm seo,
mar aon le foirmeacha comhlánaithe, HPL2 agus HPL3 (faoi iamh).
Úsáid oifige amháin: Cód Admhála HL006

2. Ní mór don iasachtaí atá le fanacht ar an morgáiste a chruthú go bhfuil
dóthain ioncaim aige/aici chun an iasacht a aisíoc. Seol P60 agus P21 ar
aghaidh don bhliain chánach roimhe seo chomh maith le ceithre
dhuillín pá le déanaí. Má tá tú féinfhostaithe cuir ar aghaidh an
measúnú cánach comhaontaithe don bhliain chánach roimhe seo .
3. Ba chóir cóip de dhoiciméadú Idirscartha / Colscartha oifigiúil nó Deimhniú Báis
a chur isteach (más cuí).
4. Iarrfaimid ar shonraí faoi aon chomhaontú dlíthiúil a aontaítear maidir leis
an aistriú. Ní mór dúinn a bheith sásta go bhfuil an duine atá á bhaint as
an iasacht, go hiomlán, ar an eolas faoi na himpleachtaí a bhaineann leis
an leas atá acu sa mhaoin a thabhairt suas agus go bhfuil ionadaíocht
dhlíthiúil aige/aici. Ní féidir leis an duine atá á bhaint den iasacht iarratas
a dhéanamh ar Thithíocht Inacmhainne amach anseo.
5. Tá tú freagrach as a chinntiú go bhfuil tú ag cloí leis na Coimisinéirí
Ioncaim maidir leis an aistriú.
6. Ní mór préimheanna árachais dóiteáin agus tuile a bheith cothrom le dáta.
7. Caithfidh do chuntas iasachta a bheith cothrom le dáta sula mbreithneofar
d'iarratas.
8. Má éiríonn le d'iarratas, tabharfaidh an Chomhairle a toiliú don Aistriú agus
déanfaidh do dhlíodóir an Gníomhas Aistrithe a chlárú agus a stampáil
agus tabharfaidh sé cóip nuashonraithe den fhóilió dár Rannóg Dlí nuair a
bheidh an clárú curtha i gcrích.

Seol na foirmeacha comhlánaithe agus na doiciméid ábhartha ar ais
chuig:
Comhairle Contae Fhine Gall,
An Rannóg Tithíochta,
Rannán na gCuntas
Iasachta, Bóthar an
Gharráin, Baile
Bhlainséir,
Baile Átha Cliath 15.
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HPL 2

SONRAÍ AN IASACHTAÍ AONAIR

LE COMHLÁNÚ AG AN ROINN LEASA SHÓISIALAIGH

UIMHIR PSP

I dtaca leis an ainm thuasluaite, dearbhaím go bhfuil an fhaisnéis seo a leanas
ceart:

Cineál Íocaíochta: UA / UB / Eile (Sonraigh le do
Méid reatha na hÍocaíochta Leasa Shóisialaigh a fhaightear
Cineál Íocaíochta: UA / UB / Eile (Sonraigh le do

Sínithe:
STAMPA ROINN AN LEASA
SHÓISIALAIGH

Dáta:

3

15/07/2014

HPL 3
SONRAÍ AN IASACHTAÍ AONAIR

AINM AN IASACHTAÍ

SEOLADH

LE COMHLÁNÚ AG AN bhFOSTÓIR
Ainm an Fhostóra:

Seoladh an fhostóra:
Dáta tosaithe na hoibre

Ioncam Reatha
Seachtainiúil / Bliantúil

An fostaíocht lánaimseartha nó
corrfhostaíocht í?
An fostaíocht buan nó fostaíocht
shealadach í?

An mbeidh an t-iarratasóir fostaithe agat sa todhchaí is intuartha?
BEIDH

NÍ BHEIDH

Dearbhaím go bhfuil an t-eolas thuas ceart:
Síniú an fhostóra

Dáta

Stampa an fhostóra
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