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An Scéim Ráthaíochta Taiscí  
Foirm Éilimh maidir le Comhalta Éagtha 
 

Ba cheart don Ainmní/Ionadaí Pearsanta de chuid taiscí éagtha an fhoirm seo a chomhlánú i 

mBLOCLITREACHA. Breithneoidh an Scéim Ráthaíochta Taiscí an fhoirm chomhlánaithe agus na 

doiciméid tacaíochta sula n-eiseoidh sí an íocaíocht chuig Ainmní/Ionadaí Pearsanta an taiscí éagtha. 

Má fuair tú íocaíochtaí ón SRT roimhe seo, ar íocaíochtaí iad a eisíodh in ainm an taiscí éagtha agus nár 

briseadh go fóill, seol ar ais chuig an SRT iad lena gcealú. 

Sonraí Pearsanta an Duine Éagtha 

Uimhir Chomhaltais sa Chomhar 

Creidmheasa (más ann di) 
 

Ainm an Chomhair Creidmheasa  

Ainm an Taisceora  

Dáta Breithe (ll/mm/bbbb)  

Seoladh  

Uimhir Chuntais/Uimhreacha Cuntais 

arna sealbhú ag an duine éagtha (más 

eol) 

 

Sonraí Pearsanta an Ainmní/Ionadaí Phearsanta 

Ainm  

Seoladh  

Uimhir/Uimhreacha Teagmhála  

Sonraí an Íocaí 

Ainm  

SRT  

 

Seoladh 

 

Uimhir/Uimhreacha Teagmhála (más 

ann) 
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Deimhním go bhfuil mé ag gníomhú i gcáil Ainmní/Ionadaí Pearsanta an taisceora thuasluaite agus gur sonraí 

cruinne na sonraí go léir atá curtha ar fáil de réir mar is fearr is eol dom 

Síniú an Ainmní/Ionadaí Phearsanta  

Dáta  

 

Doiciméid is gá: 

Ní foláir na doiciméid seo a leanas a bheith ag gabháil leis an bhfoirm seo: 

 Bundeimhniú Báis (éigeantach)  

agus 

 Foirm Ainmniúcháin Comhair Creidmheasa 

nó 

 Bundeonú Probháide/Bundeonú Litreacha Riaracháin ina ndeimhnítear do stádas mar Ionadaí Pearsanta 

an duine éagtha 

 

Déanfar na doiciméid bhunaidh a sheoladh ar ais chugat a luaithe is féidir. 

 

Seol an fhoirm chomhlánaithe mar aon le doiciméid tacaíochta chuig: 

An Scéim Ráthaíochta Taiscí 

Banc Ceannais na hÉireann                   

Sráid Wapping Nua 

Cé an Phoirt Thuaidh 

Baile Átha Cliath 1 

 

 

Féadfaidh go bpróiseálfaidh an Banc Ceannais sonraí pearsanta arna gcur ar fáil agat d’fhonn a chuid feidhmeanna 

reachtúla a chomhlíonadh nó d’fhonn a chuid oibríochtaí gnó a éascú. Próiseálfar sonraí pearsanta i gcomhréir le 

ceanglais na reachtaíochta um chosaint sonraí. Aon cheisteanna a bhaineann le próiseáil sonraí pearsanta ag an mBanc 

Ceannais, féadfar iad a sheoladh chuig dataprotection@centralbank.ie. Tá cóip d’Fhógra an Bhainc Ceannais um 

Chosaint Sonraí ar fáil anseo. 
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