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AINM[I gceannlitreacha] : Uimhir PSP:

 _____________________

*Cuimsíonn deireadh fostaíochta, duine atá scortha, éirithe as ón bpost, deireadh conradh nó sos gairme.

 __________________

Fostóir:

DÉAN AN DEARBHÚ A CHOMHLANÚ I GCEANNLITREACHA                                                                                                                                  

CÓIP LE BHEITH CONNITHE AG AN BHFOSTAÍ

Aithním go bhfuil na tairsí SBP ar fad tógtha san áireamh i mbliana/sa bhliain iomchuí agus mo dhliteanas 

SPB á ríomha. Aithním chomh maith go bhfuil seans nach mbeidh a dhotháin SPB íoctha sa chás go 

dtosnaím ar fhostaíocht inphinsin sa Stát Seirbhíse de thoradh na tairsí bliantúla ar fad a bheith tógtha san 

áireamh. Aithním, i gcás athfhostaíocht, go mbeidh orm aon íocaíochtaí amuigh orm a íoc. I leith (iv) thuas, 

aithním, sa chás go bhfuil mé i dteideal agus ag iarraidh teidlíocht phinsin a chur i bhfeidhm, beidh orm aon 

aisíocht SPB a íoc ar ais le hús iolraithe.

Deimhním go bhfuil an fhaisnéis thuas ceart, agus geallaím go gcuirfidh mé an Roinn Párolla ag  

_______________________, ar an eolas láithreach maidir le haon athrú a mbeidh tionchar aige ar na 

sonraí tugtha thuas.

Siniú:  _________________________ Dáta:

Uimhir Phárolla/Oibreacha:

Deireadh fostaíochta *  i mbliain roimhe seo agus tá iarratas á dhéanamh 

ar chothromaíocht meicníochta a beith curtha i gcríoch sa bhlian 

iomchuí.

TÁ NÍL

TÁ

Dearbhaím nach bhfuil sé ar intinn agam tosú ar a thuilleadh fostaíochta sa Stát Seirbhíse sa bhliain 

iomchuí, i ndiadh deireadh na fostaíochta tagartha thuas. Dearbhaím chomh maith nach bhfuil mé i 

bhfostaíocht inphinsin in áit eile sa Stát Seirbhíse faoi láthair. Ar an mbonn sin, tá iarratas á dhéanamh ar 

chothramaíocht meicníochta a bheith curtha i gcríoch ar m' ollíocaíocht inphinsin sa Stát Seirbhíse go dtí 

seo. Deimhním go bhfuil sonraí ar mo híochaíochtaí inphinsin ar fad sa Stát Seirbhíse go dtí seo tugtha go 

dtí mo fhostaí iomchuí __________________________.

TÁ NÍL

Deireadh fostaíochta* agus gan teidlíocht phinsin de chuid na seirbhíse 

poiblí faoi láthair nó sa todhchaí, gan íochaíocht faighte agat in ionad 

pinsin, agus/nó gan teidlíocht liúntas scoir ag dáta níos déanaí, maidir 

leis an bhfostaíocht seo, agus tá iarratas á dhéanamh ar aisíóc iomlán 

SPB. 

Deireadh fostaíochta *  i mbliain roimhe seo, agus tá pinsean breise 

faighte nó á fáil agat maidir leis na fostaíochta sin. Tá iarratas á 

dhéanamh ar chothromaíocht meicníochta a bheith curtha i gcríoch i 

leith na híochachtaí breise.

NÍL

ASC12 Sintiús Phinsin Breise

Iarratas ar Aisíoc
Le comhlanú i leith duine atá ag déanamh iarratas ar aisíoc SPB,

TÁ NÍL
Deireadh fostaíochta* agus tá iarratas á dhéanamh ar chothromaíocht 

meicníochta a bheith curtha i gcríoch i lár na bliana.

TÁ NÍL
Deireadh fostaíochta* le linn na bliana agus tá iarratas á dhéanamh ar 

chothromaíocht meicníochta a bheith curtha i gcríoch ag deireadh na 

bliana.


