Faoi rún
FOIRM PHEARSANRA
Ainm:

Inscne:

Seoladh Reatha:

Seoladh Poist:
(murab ionann agus thuas – Tabhair faoi deara go seolfar gach teagmháil ón Ollscoil chuig an seoladh seo)

Dáta Breithe: ____/____/____

Stádas Pósta:

Uimh. Theileafóin:

Náisiúntacht:
Seoladh R-phoist:

Ar oibrigh tú do Ollscoil Mhá Nuad cheana?
Má rinne, breac d’Uimhir Foirne anseo, le do thoil:
Uimh.PPS:

Roinn:

Post:

Dáta Tosaithe: ____/____/____

Ainm Bainc in Éirinn *(um díolaíocht):
*Isteach i gCuntais Bhainc i bPoblacht na hÉireann amháin a íoctar go díreach, eiseofar Euroseic i ngach cás eile.
Brainse:
Cód Sortála:

Uimh. Chuntais:
Iar- Fhostóir:

Dearbhaigh do stádas foriomlán i leith pinsin phearsanta maidir le scéim pinsean ar bith de chuid na
seirbhíse poiblí, rud a chuirfidh ar ár gcumas a fháil amach an mbaineann an Tobhach Pinsean-Coibhneasa
leatsa:
1. An bhfuil tú fostaithe in aon chomhlacht seirbhíse poiblí eile?

Tá: ____ Níl: ____

2. Má tá sonraigh an é seo do phríomh-phost
nó an post tánaisteach é
Príomh-Fhostaitheoir: ____ Fostaitheoir Tánaisteach: ____
3. An bhfuil tú i do bhall de scéim pinsean de chuid na seirbhíse poiblí

Tá: ____ Níl: ____

4. An bhfuil teidlíocht agat nó an mbeidh teidlíocht agat amach anseo i leith
sochair faoi scéim pinsean de chuid na seirbhíse poiblí?

Tá: ____ Níl: ____

5. An bhfaigheann tú pinsean as scéim phinsin de chuid
na seirbhíse poiblí faoi láthair?

Faighim: ____ Ní Fhaighim: ____

6. An bhfaigheann tú íocaíocht in ionad ballraíocht ina
leithéid de scéim?

Faighim: ____ Ní Fhaighim: ____

Tuigim go mbeidh an tobhach pinsin indlite orm más ball de scéim pinsean san earnáil phoiblí mé nó má
bheidh teidlíocht i leith sochair faoina leithéid de scéim agam amach anseo.
Dearbhaím go bhfuil an t-eolas roimhe seo ceart ar feadh m’eolais agus mo thuisceana féin agus
geallaim go gcuirfead lucht na hOifige Párolla ag OÉ Má Nuad ar an eolas láithreach, faoi athrú ar
bith a thiocfaidh ar na sonraí a tugadh.
Síniú:

Dáta:

____/____/____

Ainm:
Is gá an fhoirm seo a chomhlánú go hiomlán agus go ceart le cinntiú go bpróiseálfar íocaíocht do
thuarastail

