
Foirm Chláraithe le 
haghaidh cuntais nua

A. Sonraí an Úinéara BLOCLITREACHA, LE DO THOIL

Céadainm Sloinne

Ainm na 
Cuideachta (

Más cuí)

Céadainm  Sloinne

Teagmhálaí na Cuideachta

Seoladh 
Comhfhreagrais

Contae

Tír

Uimhir Fóin

Fón Póca

Seoladh 
Ríomhph
oist

Ticeáil Bosca(í) Murar MIAN leat fógra ná eolas eile a fháil    ar an bhfón póca    le ríomhphost

B. CEIST SLÁNDÁLA – Roghnaigh ceist amháin (féach Nóta B) BLOCLITREACHA, LE DO THOIL

(a) Cérbh í sloinne breithe do mháthar?

(b) Cár rugadh tú?

Freagra

STAMPA AN BHIÚRÓ FT LOGUIMHIR:

DD'ÚSÁID NA hOIFIGE AMHÁIN
D'ÚSÁID NA hOIFIGE AMHÁIN

Cód Tagartha Chuntas FT:
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Is gá seoladh ríomhphoist chun admháil & deimhniú clárúcháin a eisiúint & má thugtar go deonach é chun fógraí agus 
eolas breise a fháil
D’fhéadfaí sonraí teagmhála a úsáid chun admháil & deimhniú clárúcháin a eisiúint

creo




C.  An Córas Cóireála Fuíolluisce atá le Clárú – BLOCLITREACHA, LE DO THOIL

Córas Cóireála Fuíolluisce Teaghlaigh 1

Seoladh

Contae

D. IARRATAS & SÍNIÚ (Féach Nóta D) – Déanaim iarratas leis seo ar chlárú an chórais chóireála d’fhuíolluisce teaghlaigh/na 
gcóras cóireála d'fhuíolluisce teaghlaigh ag an seoladh thuas/ag na seoltaí thuas

Síniú an Úinéara/an Ghníomhaire

Dáta
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Más ionann an seoladh atá le clárú agus an seoladh comhfhreagrais ticeáil an bosca seo & téigh ar 
aghaidh go roinn 2

Údarás na 
Seirbhísí Uisce (
Údarás Áitiúil)

Uimhir Thagartha Mhéadarphointe (UTM)

Baile/Baile 
Fearainn

Córas Cóireála Fuíolluisce Teaghlaigh 2

Seoladh

Contae

Údarás na 
Seirbhísí Uisce (
Údarás Áitiúil)

Uimhir Thagartha Mhéadarphointe (UTM)

Is gá an UTM, a gheofar ar do bhille leictreachais, a thabhairt ionas nach meascfar áitribh a bhfuil            
seoltaí comhchosúla acu.

Baile/Baile 
Fearainn

Is gá an UTM, a gheofar ar do bhille leictreachais, a thabhairt ionas nach meascfar áitribh a bhfuil seoltaí comhchosúla acu.  
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Roinn 1

Roinn 2

Níl uimhir MPRN 
agam/ni mian 
liom uimhir 
mprn a thabhairt

Níl uimhir MPRN 
agam/ni mian liom 
uimhir mprn a 
thabhairt



E. Sonraí Íocaíochta - Ní mór an íocaíocht a bheith in euro (Féach Nóta E)

Íocaíocht le Seic nó Dréacht Bainc    Iníoctha le “Cosain Ár nUisce"

Seic Dréacht Bainc

Uimhir na Seice Cód Sórtála an Bhainc

Méid €

Íocaíocht le hOrdú Poist             Iníoctha le “Cosain Ár nUisce”

Uimhir an Ordaithe Phoist

Méid €

Íocaíocht Chárta

Visa Mastercard Laser

Uimhir an Chárta

Dáta Éaga

Ainm Shealbhóir an Chárta

Síniú Shealbhóir an Chárta

Méid €
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D’ÚSÁID NA hOIFIGE AMHÁIN

Admháil #: Baisce #:

Íocaíocht in Airgead Tirim
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        Nótaí maidir le Comhlánú na Foirme Cláraithe do Chórais Chóireála d’Fhuíolluisce Teaghlaigh – DWW12N
Comhlánaigh an fhoirm i MBLOCLITREACHA.  Scríobh go soiléir agus go cruinn sna boscaí.  NÁ hÚSÁID  scríbhneoireacht 
cheangailte.

A - SONRAÍ AN ÚINÉARA:
Bí cinnte go dtugann tú seoladh comhfhreagrais ionas gur féidir deimhniú clárúcháin a chur chugat ar an bhfoirm a bheith 
próiseáilte.
Chun críocha na foirme iarratais seo, áirítear ar “chuideachta” comhlachtaí poiblí, comhpháirtíochtaí, iontaobhais agus 
gach úinéir cuideachta eile atá ceangailte de chóras cóireála d’fhuíolluisce teaghlaigh, nach duine aonair é/í. 
Más ionadaí cuideachta thú, cuir isteach ainm na cuideachta agus ainm theagmhálaí na cuideachta.
Má cuideachta í a bhfuil níos mó ná úinéir amháin aici, is leor sonraí úinéara amháin.
B - CEIST SLÁNDÁLA:
Is chun an t-eolas a thug tú a chosaint a cheaptar ceist slándála agus d'fhéadfaí an cheist a chur ort sa todhchaí chun a 
fhíorú gur tú féin atá ann.

C - AN CÓRAS CÓIREÁLA D'FHUÍOLLUISCE TEAGHLAIGH ATÁ LE CLÁRÚ:
Seo é seoladh an áitribh atá nasctha den chóras cóireála d'fhuíolluisce teaghlaigh atá á chlárú.
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Baile/Baile Fearainn
Tabhair ainm an Bhaile/Bhaile Fearainn ina bhfuil an t-áitreabh suite.

D - IARRATAS & SÍNIÚ: 
Ní mór an fhoirm dhearbhaithe a bheith sínithe ag an úinéir (nó úinéir amháin má tá breis is úinéir amháin ar áitreabh) nó 
ag a  gníomhaire nó ghníomhaire údaraithe agus dáta an tsínithe a bheith tugtha. 

E - SONRAÍ NA hÍOCAÍOCHTA:
Is é €5 an táille chlárúcháin don chéad 3 mhí ó lainseáil an chórais chlárúcháin, agus €50 a bheidh as ina dhiaidh sin i 

NÓTAÍ GINEARÁLTA:
Sula seolann tú an fhoirm bí cinnte go bhfuil na nithe seo a leanas tugtha agat:
o Ainm agus seoladh comhfhreagrais an úinéara
o Sonraí an áitribh atá le clárú
o Údarás na Seirbhísí Uisce/Údarás Áitiúil 
o UTM (más cuí) 
o Baile/Baile fearainn 
o Bí cinnte gur shínigh tú an dearbhú agus gur chuir tú an dáta air
o Bí cinnte go bhfuil an íocaíocht cheart istigh léi nó gur thug tú sonraí íocaíochta i Roinn E
o Bí cinnte go bhfuil na leathanaigh ar fad ceangailte le chéile
o Ar an gclárú a bheith próiseáilte cuirfear Deimhniú Clárúcháin amach chugat sa phost

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEIDH AN tEOLAS THUAS AG TEASTÁIL CHUN D'FHOIRM A PHRÓISEÁIL.  CUIRFEAR FOIRMEACHA EASNAMHACHA AR AIS GO 
DTÍ AN SEOLTÓIR.

Seol an fhoirm chomhlánaithe chuig: Cosain Ár nUisce, Bosca Poist 12204, BÁC 7

NÓTA: nó Cláraigh ar Líne ag www.domesticwastewater.ie

NÓTA: Maidir leis na sonraí clárúcháin a bhaileofar, ní úsáidfear iad ach amháin mar a cheadaítear faoin ráiteas 
príobháide a rialaíonn clárú na gcóras cóireála d’fhuíolluisce teaghlaigh.

Glacfar le híocaíochtaí i d’oifig Comhairle Contae/Cathrach

Foirm Chláraithe le 
haghaidh cuntais nua

Uimhir uathúil is ea UTM a shanntar ar gach áitreabh atá ceangailte de sholáthar leictreachais. 
 Is gá an UTM chun nach meascfar áitreabh amháin le háitreabh eile. Ach d’UTM a bheith againn d’fhéadfaimis a dheimhniú 
duit gur cláraíodh cheana féin an córas cóireála d’fhuíolluisce teaghlaigh a fhreastalaíonn ar d'áitreabh. Mura mbíonn 
aitheantóir aonair againn, d’fhéadfadh sé nach mbeimid in ann idirdhealú idir dhá áitreabh a bhfuil seoltaí comhchosúla 
acu. Gheofar an UTM ar an mbille leictreachais. Mura bhfuil bille agat, d’fhéadfadh an UTM a bheith priontáilte ar an 
mbosca méadair leictreachais.

Má tá cúnamh uait glaoigh ar 1890800800 nó seol ríomhphost chuig support@protectourwater.ie


