
         COMHAIRLE CATHRACH CHORCAÍ                  CORK CITY COUNCIL  
   
 
ÚNIÉIREACHT ROINNTE – IARRATAS AR FHAOMHADH SEALADACH 
 
Seol an fhoirm chomhlíonta ar ais chuig Comhairle Cathrach Chorcaí 
 
Cinntigh le do thoil go ngabhann na nithe seo a leanas leis bhfoirm iarratais chomhlíonta: 
1) P60 nó Deimhniú ar Mheasúnú Ioncaim Chánach nó Leasa Shóisialaigh don 

bhliain cháin ioncaim roimh ré i ndáil le gach iarratasóir. 
2) Deimhniú ioncaim comhlíonta do gach iarratasóir atá fostaithe faoi láthair. 
3) Taifead dhá mhí dhéag de choigiltis. 
4) Leabhar cíosa agus tagartha an tiarna talún nuair is infheidhmithe. 
5) Foirmeacha cánach stampáilte. 
 
 
1.  AINM IOMLÁN (AINMNEACHA IOMLÁNA) (a)         
An tUas./Bean Uasal____________________________________ 
AN IARRATASÓRA (NA NIARRATASÓIRÍ) 
 
Seoladh:
 ______________________________________________________________ 
   

______________________________________________________________ 
 
Dáta Breithe:  ___________________ 
Uimh. Ghutháin: ___________________ 
 
        (b)  
An tUas./Bean Uasal______________________________________ 
 
Seoladh:
 ______________________________________________________________
   
 ______________________________________________________________ 
 
Dáta Breithe:  _____________________ 
Uimh. Ghutháin: _____________________ 
 
 
2.  An bhfuil aon leanaí agat:          Tá             Níl  
 
Má tá, sonraigh le do thoil: 
 
Líon na mbuachaillí   Líon na gcailíní  
ag cónaí leat:                        ag cónaí leat:     
  
Tabhair sonraí le do thoil maidir le daoine eile a bheidh ina gcónaí sa teach atá á 
cheannach: 
 
_____________________________________________________________________ 

  

  



 
3. An bhfuil 
 
(a) Tú i do thionónta/cheannaitheoir tionónta in áitreabh  Tá 
 an údaráis áitiúil?       

Níl  
 
(b) Tú áirithe i measúnú tithíochta de chuid údaráis áitiúil : Tá  
   
 má tá, ainmnigh an t-údarás:_____________________ Níl  
 
(c) Tithíocht de dhíth le hioncam teaghlaigh comhcheangailte Tá   

A chloíonn leis na riachtanais reachtúla 
        Níl  

 
4. Slí Bheatha 
 
Iarratasóir (a)_____________________Iarratasóir (b)_______________________ 
 
Iarratasóir (a): Ainm agus Seoladh an fhostóra:____________________________ 
  _________________________________________________________ 
  Ollioncam don bhliain chánach roimh ré  
  (P60 le hiamh):   €___________________________ 
   

Uimhir thagartha Cáin Ioncaim:_____________________________ 
   

Cé chomh fada atá tú le d’fhostóir reatha:_____________________ 
 
Iarratasóir (b): Ainm agus Seoladh an Iarratasóra:_________________________ 

_________________________________________________________
Ollioncam don bhliain chánach roimh ré  
(P60 le hiamh): €____________________________  
 
Uimh thagartha Cháin Ioncaim:_____________________________ 
 
Cé chomh fada atá tú le d’fhostóir reatha:_____________________ 
 

Má táthar féinfhostaithe, sonraigh ainm an ghnólachta agus nádúr an ghnó le do 
thoil: 
 
_____________________________________________________________________ 
Olltuilleamh don bhliain chánach roimh ré:____________________________ 
(Ceangail cuntais deimhnithe le haghaidh tréimhse trádála bliana le do thoil). 
 
5. An bhfuil tusa nó do chéile i bhur n-úinéirí ar theach, nó ar cheannaigh 
sibh riamh teach i bhur n-aonar nó go comhpháirteach le duine eile in Éirinn nó 
thar lear. 
   
                              Tá                        Níl  
 
 



 
6. Más rud é go bhfaomhtar tú don scéim ar mian leat go mbeadh an faomhadh 
iasachta bunaithe thar tréimhse      
 
 20 bliain    25 bliain   (Cuir tic le do thoil) 
 
 
 
7. Cóiríocht eiseach 
(Ní bhaineann más é Tá an freagra a tugadh ar cheist 3(a)) 
 
(a) Tionacht 
 

Úinéir-áitithe    
Príobháideach ar cíos    
Ag roinnt le sealbhóir tí eile            
Ag cónaí le tuismitheoirí           
Eile (sonraigh)       
 

(b) Caighdeán 
 

Líon na seomraí codlata   
 
Líon na seomraí suite 
(lena n-áirítear cistin)      

 
      Seomra folctha  Tá   
    Níl  
 
   Inmheánach   
      W.C.    

Seachtrach  
 

Dada             
_____________________________________________________________________ 
 
Dearbhaím go bhfuil an fhaisnéis tugtha thuas i gceart ar feadh mo chuid eolais. 
 
Sínithe (a) ____________________________________ 
             

(b) ____________________________________ 
 

Dáta: _______________________ 
 
N.B. Trí ghlacadh leis an iarratas seo ní chiallaítear go nglacann an t-údarás 
áitiúil le d’incháilitheacht faoin gcóras úinéireachta roinnte.    
 
 
 
 



 
 
Coinníollacha incháilitheachta maidir le Faomhadh Iasachtaí Tithíochta agus 
Iarratas Úinéireachta Roinnte. 
 
1) Fostaíocht: Caithfidh iarratasóir amháin ar a laghad a bheith fostaithe 

i bhfostaíocht atá réasúnta slán ar feadh tréimhse 
leanúnach 12 mí. 
 

2) Ioncam: Chomh maith leis na teorainneacha ioncaim reachtúla a 
chomhlíonadh, ba chóir go mbeadh iarratasóirí ar an eolas 
go mbeidh méid na hiasachta a fhaomhtar bunaithe ar an 
ioncam má dhéantar faomhadh ar iasacht. 
 

3)  Coigiltis: Is coinníoll bhunriachtanach í go léireodh iarratasóirí 
taifead sásúil ar choigiltis rialta ar feadh tréimhse ama 
réasúnta (íosmhéid 12 mí). 

 
4)  Ginearálta:  Nuair atá oifigeach de chuid na Comhairle Cathrach ag 

déanamh measúnaithe ar iarratas iasachta, caithfidh an t-
oifigeach a bheith sásta go léiríonn iarratasóirí cumas agus 
toilteanas i leith aisíocaíochtaí a dhéanamh sula n-eisítear 
faomhadh. Ba chóir, mar sin, aon tagairtí a mheasann tú a 
chuideodh leis an oifigeach i ndéanamh cinnidh fhabhraigh 
a chur isteach i dteannta le d’iarratas. (go háirithe ó 
Chomhar Creidmheasa, Banc nó tiarna talún) 

 
Mura gcomhlíontar ceann amháin nó níos mó de na coinníollacha thuasluaite 
ach go meastar go bhfuil cúinsí maolaitheacha i gceist ba chóir coinne a 
dhéanamh bualadh le hOifigeach Foirne na nIasachtaí Tithíochta a dhéanfaidh 
measúnú ar do chúinse. 
 
Tabhair faoi deara le do thoil go gcaithfidh aon réadmhaoin a cheannaítear faoin 
Scéim Úinéireachta Roinne a bheith laistigh de theorainneacha na cathrach. 
Maidir le réadmhaoin atá lasmuigh de theorainneacha na cathrach, ba chóir 
d’iarratasóirí iarratas a dhéanamh chuig Comhairle Contae Chorcaí, Halla na 
Cathrach, Corcaigh. 
 
RANNÓG NA NIASACHTAÍ TITHÍOCHTA 
COMHAIRLE CATHRACH CHORCAÍ 
 
 
RABHADH 
 
TÁ DO THEACH I MBAOL MURA GCLOÍTEAR LE HÍOCAÍOCHTAÍ AR 
MHORGÁISTE NÓ AR AON IASACHT EILE ATÁ CURTHA FAOI URRÚS INA 
LEITH. 
 
D’FHÉADFADH AN TIASACHTÓIR RÁTAÍ ÍOCAÍOCHTA NA HIASACHTA 
TITHÍOCHTA SEO A CHOIGEARTU Ó AM GO CHÉILE.  
       


