ARRATAS AR AISÍOC MÓTARCHÁNACH

RF120

Ní mór an diosca mótarchánach a thabhairt suas láithreach, ós gnách an t- aisíoc a mheas ó chéad lá na míosa i ndiaidh
a tugtha suas. Ní mór 3 mhí Iomlán den fhéilire a bheith fághta de bhailíocht ag an diosca nuair a thugtar suas é.

A. SONRAÍ AN ÚINÉARA AGUS NA FEITHICLE
1. Uimhir Chlárúcháin
Déanamh agus múnla

Dath(anna)

Uimhir fonnaidh
Úinéir
Ainm(neacha)

Uasal, Bean, srl
Sloinne nó ainm comhlachta
Seoladh
Baile/Cathair
Contae

Uimh. Teil

B. CÚIS AN ÁISÍOCA
1. Feithicil goidte
Goideadh an fheithicil ar an

(Lá)

*5. Níor úsáideadh an fheithicil de bharr tinneas nó
gortú ar an úinéir
Níor bhain mise, úinéir na
feithicle, aon úsáid aisti ón
(Lá)
(Mí, Bliain)

(Mí, Bliain)

agus ní bhfuarthas ar ais í ina
dhiaidh sin
2. Feithicil briste nó scriosta
Briseadh an fheithicil go hiomlán
agus scriosadh í ar an
agus ní féidir í a úsáid ar na bóithre

3. Feithicil easportáilte
Cuireadh an fheithicil as an
Stát go buan ar an
agus ní bhfuarthas ar ais í ina
dhiaidh sin

(Lá)

i leith de bharr tinneas, nó gortú, nó míchumas
fhisiceach eile, a bheith orm agus ní
bheidh sé ar mo chumas í a úsaid roimh

(Mí, Bliain)

(Lá)

ar a luaithe

(Lá)

(Mí, Bliain)

*6. Níor úsáideadh an fheithicil de bharr an t- úinéir
a bheith as an Stát
Níor bhain mise, úinéir na
feithicle, aon úsáid aisti ón
(Lá)
(Mí, Bliain)
i leith toisc go bhfuil mé as an Stát ar chúiseanna gnó nó
oideachais, nó ar seirbhís thar lear leis na Fórsaí Cosanta.

(Mí, Bliain)

4. Níor úsáideadh an fheithicil
Níor úsáideadh an fheithicil in áit phoiblí am ar bith
ó
heisíodh an diosca mótarchánach

Beidh mé as a Stát go dtí an

(Lá)

Cáipéisí atá le cur leis an iarratas:

(Mí, Bliain)

*7. Earráid dleachta feithicle
Rinneadh an dleacht a íoc go hearráideach nó go
hiomarcach de réir mar a leanas:

I ngach cás, an diosca mótorchánach agus an Teastas
Cláraithe Feithicle nó an Leabhar Clárúcháin, cibé den
bheirt acu is cuí
*Sna cásanna seo, teastas dochtúra, litir ón eagras oideachais
nó ón gcomhlacht, srl, a dheimhníonn an tréimhse atá I
gceist.

...............................................................................................................
...............................................................................................................

C. DEARBHÚ
Dearbhaím go bhfuil na sonraí atá tugtha ag A thuas cruinn agus déanaim iarratas ar aisíoc mótarchánach ar an chúis atá tugtha ag B (léirithe le tic).
Cuirim leis seo an fhianaise riachtanach (teastas dochtúra nó fianaise eile, de réir mar is cuí) mar thaca le m’iarratas, agus dearbhaím maille leis sin
nach mbainfidh mé, ná nach mbainfidh aon duine eile le cead uaim, úsáid as an fheithicil a n-iarrtar an t-aisíoc ina taobh in aon áit phoiblí le linn a
bfhuil fágtha den tréimhse ceadúnúcháin, ach amháin má bhíonn an fheithicil ceadúnaite i gceart.

Síniú an úinéara:

............................................

Síniú an Gharda nó an fhinné:

............................................

Dáta:

............................................

Stampa Stáisiúin an Gharda Síochána

D. DEARBHÚ
Uimhirsraithe an iarratais

.........................................................

Críoch bhailíochta an cheadúnais

.........................................................

Ráta bliantúil na cánach

.........................................................

An dáta a tugadh an ceadúnas suas .........................................................
An méid míonna atá fágtha
Méid an aisíoca

Dáta a cheadaithe / a dhiultaithe
An dáta a aisíocadh

.........................................................
.........................................................

.........................................................

.........................................................

Ráiteas Príobháideachta
Éilíonn an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (DTTAS) ar chustaiméirí faisnéis phearsanta ar leith a sholáthar d'fhonn feidhmeanna
reachtacha agus riaracháin a chomhlíonadh. Caithfidh an Roinn le gach faisnéis agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil mar fhaisnéis agus sonraí
atá faoi rún de réir an Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí agus reachtaíocht Cosanta Sonraí.
D'fhéadfaí, de réir dlí, do shonraí pearsanta a mhalartú le Ranna Rialtais nó gníomhaireachtaí eile atá ag teacht faoi théarmaí tagartha DTTAS. Tá na
sonraí ar fad maidir le beartas cosanta sonraí na Roinne, ina leagtar amach mar a bhainfimid leas as do chuid faisnéise pearsanta, chomh maith le
heolas maidir le do chearta mar dhuine is údar do na sonraí le fáil ag www.dttas.gov.ie/dataprotection. Tá cóip chrua de na sonraí maidir leis an
mbeartas seo le fáil freisin ach ríomhphost á iarraidh a sheoladh chuig dataprotection@dttas.gov.ie nó scríobh chuig an Aonad Cosanta Sonraí, An
Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, Lána Líosain, Baile Átha Cliath D02 TR60.

