
  

  

 

 

 

  

 

 

BANC CEANNAIS NA hÉIREANN 
FORIM SAINORDAITHE DO BHANNAÍ 

In aon réamheolaire a eiseoidh Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) i leith bannaí dí-
ábharaithe, sonraítear gur gá don sealbhóir/do na sealbhóirí bannaí, ar chlárú, cuntas a ainmniú a n-íocfar 
isteach ann íocaíochtaí díbhinne agus fuascailte i leith na mbannaí. Ba cheart go ndéanfadh an sealbhóir/na 
sealbhóirí bannaí sonraí an chuntais a chur in iúl don Bhanc Ceannais (an cláraitheoir) ar an bhfoirm seo.   Ní 
mór do na sealbhóirí bannaí fógra a thabhairt don chláraitheoir maidir le haon athrú ar shonraí cuntais trí chóip 
bhreise den fhoirm a chomhlánú agus a thaisceadh. 

LÉIGH GO CÚRAMACH LE DO THOIL NA NÓTAÍ AR CHÚL AN LEATHANAIGH SULA gCOMHLÁNAÍONN TÚ AN 
FHOIRM SEO I mBLOCLITREACHA  

 
 
 
A1. Ainm(neacha) agus seoladh an tsealbhóra/na sealbhóirí bannaí atá le taifeadadh ar an gclár. 

1) Ainm:               3) Ainm: 
    Seoladh:                          Seoladh: 
                           
  
2) Ainm:      4) Ainm: 
    Seoladh:          Seoladh: 
 
 

 Teideal (más ann) ar an gcuntas:  
 
A2. Uimhir chuntais banna ar an gclár (le cur isteach ag an gcláraitheoir) 
 

  
 

B1. Ainm agus seoladh na hinstitiúide creidmheasa ar cheart íocaíocht a chreidiúnú di 

 
Ainm:      

Seoladh: 

 

Cód Aitheantais Bainc (BIC) SWIFT:        

 B2,  IBAN (Uimhir Idirnáisiúnta Cuntais Bainc) de chuid an chuntais bainc atá le creidiúnú: 

Tá IBAN agus BIC éigeantach - is féidir na sonraí a fháil ó d’institiúid chreidmheasa 
   

Cód 
Code 

Uimhir Seic Cód Bainc Cód Sórtála Uimhir Chuntais  

      

 

B. SONRAÍ NA hINSTITIÚIDE 

A. SONRAÍ DON CHLÁR BANNAÍ 



  

 

 
 
B3. Ainm(neacha) agus seoladh shealbhóirí cuntais UILE an chuntais bainc dá dtagraítear in B2 thuas 

1) Ainm:       3) Ainm: 
 
    Seoladh:                     Seoladh: 
 
 
 
2) Ainm:                 4) Ainm: 
 
    Seoladh:                     Seoladh: 
 

 
 
B4. Ainm na hinstitiúide creidmheasa (má tá sí éagsúil leis an gceann a luaitear in B1) trínar cheart don 
chláraitheoir an íocaíocht a threorú (i.e. Banc Idirmheánach a dhéanfaidh íocaíochtaí isteach sa chuntas 
ainmnithe bainc)  

 
 

 
  

B5. Cód Aitheantais Bainc (BIC) SWIFT de chuid na hinstitiúide in B4 thuas. Tá BIC éigeantach.  
              (12 uimhir ar a mhéad) 
   
 
    
             
B6. IBAN (Uimhir Idirnáisiúnta Cuntais Bainc)  
 

 

Tá IBAN agus BIC éigeantach - is féidir na sonraí a fháil ó d’institiúid chreidmheasa 
 

 
 

 

1. _______________________________________   2. __________________________________________ 

 

3. _______________________________________   4. __________________________________________ 

 

 
NÓTAÍ 

Chun go bhféadfar íocaíochtaí a dhéanamh le sealbhóirí bannaí ar an dáta dlite, ní mór an fhaisnéis seo a leanas 
a thabhairt ar an bhfoirm seo: 
1. (B1 & B2) Ainm, seoladh na hinstitiúide creidmheasa ar cheart íocaíocht a dhéanamh isteach ann.  Ba cheart 

cód aitheantais bainc SWIFT agus IBAN a áireamh freisin. Ní mór do na hinstitiúidí creidmheasa atá 

Cód 
Tíre 

Uimhir Seic Cód Bainc Cód Sórtála Uimhir Chuntais  

      

C. SÍNIÚ/SÍNITHE AN tSEALBHÓRA/NA SEALBHÓIRÍ BANNAÍ 



  

 

ainmnithe anseo a bheith ina rannpháirtithe (go díreach nó go hindíreach) de TARGET 2 (Mearaistriú Tras-
Eorpach Uathoibrithe le haghaidh Ollsocraíocht Fíor-ama).   

2. (B3) Ainm agus seoladh shealbhóirí cuntais UILE an chuntais ábhartha bainc atá le creidiúnú.   
3. (B4, B5, B6,) Ainm, BIC, Cód Sórtála agus IBAN trínar cheart don chláraitheoir an íocaíocht a threorú (i gcás 

ina mbeidh siad éagsúil leis na cinn atá in B1).   Má tá níos mó ná institiúid chreidmheasa amháin i gceist, beidh 
na sonraí sin ag teastáil i leith gach institiúide.  Ní mór do na hinstitiúidí creidmheasa atá ainmnithe anseo 
bheith ina rannpháirtithe (go díreach nó go hindíreach) de TARGET 2 (Mearaistriú Tras-Eorpach 
Uathoibrithe le haghaidh Ollsocraíocht Fíor-ama).  Ba cheart go mbeadh an fhaisnéis seo le fáil ón institiúid 
chreidmheasa ina sealbhaítear cuntas an tairbhí nó ó cheannoifig na hinstitiúide chreidmheasa sin.  

4. Ní mór do na sealbhóirí bannaí go léir Cuid C den fhoirm seo a shíniú sula gcuirfear ar ais chuig an mBanc 
Ceannais í.  Ceisteofar na sínithe mura bhfreagraíonn siad go díreach do shonraí an tsealbhóra bannaí atá 
taifeadta ar an gclár.  I gcás Cuideachtaí Teoranta, ní mór d’oifigeach údaraithe (a gcuirfidh a oifig/hoifig 
in iúl) an fhoirm a shíniú faoi bhranda nó faoi shéala na cuideachta. 

Féadfaidh an Banc Ceannais aon sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil a phróiseáil chun a fheidhmeanna 
reachtúla a chomhlíonadh nó chun a oibríochtaí gnó a éascú. Próiseálfar sonraí pearsanta i gcomhréir le 
ceanglais na reachtaíochta um chosaint sonraí. Is féidir aon cheisteanna atá agat maidir le próiseáil sonraí 
pearsanta ag an mBanc Ceannais a sheoladh chuig dataprotection@centralbank.ie. Tá cóip d’Fhógra 
Príobháideachais an Bhainc Ceannais maidir le Cosaint Sonraí le fáil ar www.centralbank.ie/fns/privacy-
statement. 

mailto:dataprotection@centralbank.ie
https://centralbank.ie/ga/fns/raiteas-priobhaideachais-an-tsuimh-greasain
https://centralbank.ie/ga/fns/raiteas-priobhaideachais-an-tsuimh-greasain

