Socrú Íocaíochta (ATP) - Covid-19
Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go dtiocfaidh méadú ar d’íocaíochtaí míosúla thar an tréimhse atá
fágtha ar d’iasacht nuair a thagann deireadh le do Shocrú Íocaíochta (ATP), chun a chinntiú go n-aisíocfar do
mhorgáiste (agus an t-ús dlite) taobh istigh den téarma bunaidh.

Uimhir Cuntais Morgáiste:
Seoladh na hÁite Cónaithe
Morgáistithe:

Ainm Iasachtaí a hAon:
Uimhir Theagmhála:
Ríomhphost Teagmhála:
Ainm Iasachtaí a Dó:
Uimhir Theagmhála:
Ríomhphost Teagmhála:

Tréimhse Iarratais don ATP:
Mí amháin
Cúis leis an iarratas:

Dhá mhí

Trí mhí

Tuigim/tuigimid an méid seo a leanas agus glacaim/glacaimid leis: (ticeáil chun deimhniú)
Tá an t-iarratas faoi réir ceadú ag Comhairle Contae Fhine Gall agus leanfaidh mé/leanfaimid
de na híocaíochtaí morgáiste a íoc de réir an chonartha go dtí go gceadaítear an t-iarratas.
Nuair a thiocfaidh deireadh le tréimhse an tSocraithe Íocaíochta (ATP), tiocfaidh méadú ar
m’aisíocaíochtaí/ár n-aisíocaíochtaí mar déanfar iad a áireamh arís chun a chinntiú go naisíocfar an méid iomlán atá dlite (in éineacht leis an ús atá dlite) taobh istigh den téarma
iasachta morgáiste atá fágtha.
D’iarr mé/d’iarramar ar ATP. Ní bheidh mé/ní bheimid ach ag déanamh Aisíocaíochtaí
Árachais Cosanta Morgáiste ar a laghad. Beidh an caipiteal fós gan íoc agus ní mór é a aisíoc
tar éis dheireadh na tréimhse ATP. Leanfar ar aghaidh an t-ús a ghearradh ar mo mhorgáiste/
ár morgáiste agus go mbeidh an t-ús sin fós gan íoc agus go mbeidh gá ann an t-ús a aisíoc i
ndiaidh dheireadh na tréimhse an mhoratóra.
Priontálfaidh mé doiciméad sínithe agus cuirfidh mé é chuig an Roinn Tithíochta.
Ceanglóidh mé/ceanglóimid doiciméid tacaíochta le haghaidh m’iarratais.
Coinneoidh mé/coinneoimid an Dochar Díreach atá ann ar bun.

Síniú Iasachtaí a hAon:
Síniú Iasachtaí a Dó:
Dáta:

RABHADH: TÁ DO THEACH I mBAOL MURA LEANANN TÚ AR AGHAIDH ÍOCAÍOCHTAÍ A
DHÉANAMH AR MHORGÁISTE NÓ AON IASACHT EILE ATÁ URRAITHE AIR.
RABHADH: MURA nDÉANANN TÚ NA hAISÍOCAÍOCHTAÍ AR DO CHOMHAONTÚ
CREIDMHEASA, BEIDH DO CHUNTAS I RIARÁISTÍ. D’FHÉADFADH SÉ SIN CUR ISTEACH AR
DO RÁTÁIL CHREIDMHEASA, RUD A D’FHÉADFADH SRIAN A CHUR LE DO CHUMAS LE
CREIDMHEAS A FHÁIL AMACH ANSEO.
RABHADH: TÉANN GACH IASACHTAÍ ISTEACH SA CHOMHAONTÚ SEO TAR ÉIS COMHAIRLE
DLÍ NEAMHSPLEÁCH A FHÁIL
Fógra: Faoin Acht um Thuairisciú Creidmheasa, 2013, éilítear ar iasachtóirí faisnéis
phearsanta agus chreidmheasa maidir le hiarratais chreidmheasa agus comhaontuithe
creidmheasa ar fiú €500 nó os a chionn iad a chur ar fáil don Chlár Lárnach Creidmheasa.
Coinneofar an fhaisnéis sin ar an gclár lárnach creidmheasa agus féadfaidh iasachtóirí eile
an fhaisnéis seo é a úsáid nuair a dhéantar cinntiú faoi d’iarratais ar chreidmheas agus
comhaontuithe creidmheasa.

