An Ceardchumann Seirbhísí, Tionsclaíoch, Gairmiúil agus Teicniúil

Foirm Iarratais ar Bhallraíocht
SIPTU, Rannóg Airgeadais & Riaracháin, Halla na Saoirse, Cé Eden, B.A.C. 1. Teil: 01 858 6300

COMHLÁNAIGH AN FHOIRM I MBLOCLITREACHA, TABHAIR SEOLADH IOMLÁN POIST NUAIR A IARRTAR É, SÍNIGH Í AGUS CUIR CHUIG AN SEOLADH THUAS Í
Is mian liom cur isteach ar bhallraíocht i SIPTU agus aontaím cloí lena rialacha agus dleachtanna a íoc de réir Rialacha an Cheardchumainn
Ainm:
Seoladh Baile:

Fear

Bean

Dáta Breithe

Náisiúntacht:
Fón Póca.:

Teileafón:
Mo Rogha Seoladh Poist:

Baile

Obair

Ríomhphost:

Ainm na Cuideachta:
D'áit oibre:
Fostaí lánaimseartha/páirtaimseartha
Banda Pá Comhlán Seachtainiúil (ticeáil)

Uaireanta sa tseachtain
Os cionn €500p.w.

Ball de Chiste Pinsin?

€325 - €500p.w.

Post:

€200 - €325p.w.

€127 - €200p.w.

Níl
Faoi €127p.w.

Uimhir Phárolla/Chloig:

Más iarbhall de SIPTU/cheardchumann eile tú, abair cén ceardchumann:

Uimhir Bhallraíochta:

Síniú:

Dáta:

Léirigh é más mian leat scéalta nuachta a fháil go rialta ó SIPTU i ríomhphost i dteachtaireacht

1

Tá

TXT chuig do fhón póca

murar mian leat

COMHLÁNAIGH ROINN 1 NÓ 2

ÚDARÚ CHUN DLEACHTANNA CEARDCHUMAINN A ASBHAINT DE THUARASTAL

Céadainm:

Sloinne:

Údaraím
chun méid cuí dleachtanna ceardchumainn a asbhaint de mo phá gach seachtain faoi mar atá leagtha amach i Leabhar Rialacha an
Cheardchumainn agus an t-airgead sin a thabhairt do SIPTU. D’fhéadfadh athrú ar na Rialacha Cláraithe an méid a athrú ó am go chéile. Beidh an t-údarú seo bailí don tréimhse fostaíochta seo
agus do thréimhsí dá héis. Is é
an ráta dleachta seachtainiúil i láthair na huair.
Síniú:

2

Rannóg:

Uimhir Cheardchumainn:

Rannán/Earnáil:

Uimhir Phárolla/Cloig:

Dáta:

ÚDARÚ DO BHAINC/CHUMAINN FHOIRGNÍOCHTA CHUN DÍRDHOCHAR A ÍOC LE SIPTU

DD

Uimhir Aitheantais an Tionscnóra: 3 0 - 3 6 - 7 2

Ainm(neacha) Shealbhóir(í) an Chuntais:

Uimh. an Chuntais Bhainc/
Chumainn Fhoirgníocht:

•
•
•
•
Cód Sórtála Brainse:

Ordaím/id duit dírdhochracha a íoc ón gcuntas seo ar iarratas SIPTU.
Tuigim/id gur méideanna inathraithe iad agus go bhféadfaí iad a asbhaint ar dhátaí éagsúla.
Tuigim/id nach ceadmhach do SIPTU an méid/an dáta a athrú gan fógra roimh ré a bheith tugtha.
Cuirfidh mé/muid in iúl don bhanc/chumann foirgníochta é i scríbhinn más mian liom/linn
an t-ordú seo a chealú. Cuirfidh mé/muid aon chealú dá shórt in iúl do SIPTU, leis..

Ainm agus seoladh poist iomlán do Bhainc/Chumainn Fhoirgníochta • Chuig: An Bainisteoir Banc/Cumann Foirgníochta
Seoladh:

Síniú:
Nóta: I gcás comhchuntais beidh an dá shíniú de dhíth.)
BANKS AND BUILDING SOCIETIES MAY NOT ACCEPT DIRECT DEBIT
INSTRUCTIONS FOR SOME TYPES OF ACCOUNT

Dáta:

RÁTHAÍOCHT AN DÍRDHOCHAIR

DD

• Ráthaíocht é seo a sholáthraíonn do Bhanc féin mar bhall den Scéim Dhírdhochair, ina bhfuil Bainc agus Tionscnóirí Dírdhochar rannpháirteach.
• Má údaraíonn tú íocaíocht le Dírdhochar, ansin
• Cuirfidh do Thionscnóir Dírdhochair an méid a bheidh le cur do dhochar do chuntais in iúl duit roimh ré
• Glacfaidh do Bhanc leis na dochracha sin agus íocfaidh sé iad, ar choinníoll go bhfuil dóthain airgid ar fáil i do chuntas
• Má fhaightear amach gur cuireadh Dírdhochar neamhúdaraithe do dhochar do chuntais, ráthaíonn an Banc an méid a cuireadh do dhochar amhlaidh a aisíoc leat láithreach i
gcás go gcuireann tú in iúl don Bhanc é gan mhoill mhíchuí ar a fháil amach faoin Dírdhochar neamhúdaraithe, agus i gcás ar bith tráth nach déanaí ná 13 mhí tar éis an dáta ar
a cuireadh an Dírdhochar úd do dhochar do chuntais.
• Tá tú i dteideal aisíocaíocht a lorg i dtaca le haon Dírdhochar Inathraithe a sháraigh an méid a d’fhéadfá súil a bheith agat leis, go réasúnta, faoi réir an t-iarratas sin a bheith
faighte ag an mBanc uait laistigh de 8 seachtaine ón dáta ar a cuireadh an Dírdhochar úd do dhochar do chuntais.
• Féadfaidh tú íocaíocht Dírdhochair a dhiúltú ach scríobh chuig do Bhanc in am trátha.
• Féadfaidh tú an tOrdú Dírdhochair a chealú ach scríobh chuig do Bhanc in am trátha.

D’ÚSÁID OIFIGIÚIL AMHÁIN:
Uimh. Cheardchumainn:
Dáta a sheoladh chuig
an mBanc:
Dáta Iontrála:
Aicme Dleachta:

Tabhair faoi deara go nach bhfuil SIPTU ionadaíocht a dhéanamh nó comhairle a thabhairt d'fhostaithe maidir le saincheisteanna a
bhfuil pointe tionscnaimh a ghlacadh in imeachtaí roimh an iarratas ar bhallraíocht.

