
SONRAÍ BAINC D’AISÍOCAÍOCHTAÍ MÓTARCHÁNACH  
                 TRÍ EFT (RÍOMHAISTRIÚ LEICTREONACH)  

Líon an fhoirm seo, le do thoil, agus seol ar ais é le foirm iarratais ar Aisíocaíocht RF120 go 
dtí:  

                          An Rannóg Aisíocaíochtaí, An Oifig Mótarchánach, Bloc B, Siúlán Blackhall,  

                                                              Sráid na Banríona, Dublin 7  

Ainm:   

Seoladh:  

 _______________________________________________________________   

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

Seoladh Ríomhphoist:          _____________________________________________________  

Cláruimhir Feithicle:              ______________________________________  

***************************************************************************  

Ainm an Bhainc:   

Seoladh an Bhrainse:  

 __________________________________________________   

__________________________________________________  

Uimhir Chuntas Bainc: __________________     Cód Sórtála an Bhainc: __________  

IBAN: __________________________________________________ Swift/BIC: __________  

Deimhním go bhfuil na sonraí Cuntas Bainc thuas i gceart:  

Sínithe: ____________________________________            Dáta: _______________  

***************************************************************************  

Úsáid Oifige Amháin   

Dáta: ____________  

 Cruthaithe ag:  ________________________  

Méid €________  

Údarú 1: _______________________ Údarú 2: _______________________ 



Cad é BIC?  

Seoladh uathúil é an BIC nó an Cód Aitheantais Bainc (tugtar an seoladh SWIFT air freisin) a shainaithníonn go 
beacht an banc atá i gceist agus bainteach in idirbhearta airgeadais i dteachtaireachtaí íocaíochta. 
 Nuair a úsáidtear é i gcomhar leis an IBAN, sainaithníonn sé an banc ina bhfuil cuntas an tairbhí. 

Cad é IBAN?  

Is éard atá i gceist le IBAN ná Uimhir Idirnáisiúnta Chuntas Bainc.  

Cruthaíodh é mar aitheantóir inmharthana agus praiticiúil idirnáisiúnta cuntas bainc, a úsáidtear go 
hidirnáisiúnta chun cuntas custaiméara ag institiúid airgeadais a shainaithint go huathúil, chun cabhrú le 
híocaíochtaí trasteorann saor ó earráid a dhéanamh agus chun feabhas a chur ar an gcumas chun íocaíochtaí a 
phróiseáil díreach isteach sa chuntas. 

Bíonn ceanglas dlíthiúil ar bhainc an AE chun IBAN do gach cuntas bainc a sholáthar dá gcustaiméirí.  

Cá féidir liom teacht ar an BIC agus an IBAN do mo chuntas?  

Tá do BIC agus do IBAN clóite ar do ráiteas bainc. Is féidir leat iad a iarraidh go díreach ó do bhanc freisin.  

An gcuirtear an IBAN in ionad m’uimhreach cuntais reatha?  

Ní chuirtear do IBAN in ionad d’uimhreach cuntais reatha. Is tábhachtach a thuiscint nach uimhir chuntais nua 
é IBAN. Níl ann ach formáid nua d’uimhir chuntais reatha a aithnítear go hidirnáisiúnta. 
 
 Cén chuma atá ar IBAN?  

IE33AIBK93123487654321  

IE   
33  

 An Cód Tíre do Phoblacht na hÉireann   
dhá uimhir dhigit seiceála   

AIBK   
931234   
87654321  

                 na chéad ceithre dhigit den BIC (Cód Aitheantais Bainc)   
                Cód Sórtála Náisiúnta  

Uimhir Chuntais   
   

Bíonn 22 digit in IBAN Éireannach i gcónaí  
 
RÁITEAS PRÍOBHÁIDEACHAIS  

Iarrann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar chustaiméirí chun sonraí pearsanta áirithe a sholáthar chun 
tabhairt faoinár bhfeidhmeanna reachtaíochta agus riaracháin le haghaidh Mótarchánach thar ceann na 
Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (an RITS). Caithfidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath leis an 
eolas agus na sonraí pearsanta go léir a sholáthraíonn tú go rúnda, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta um 
Chosaint Sonraí agus an reachtaíocht um Chosaint Sonraí.  
   

Is féidir do shonraí pearsanta a mhalartú leis na gníomhaireachtaí a liostaítear thíos faoi shainchúram an RITS i 
gcomhréir leis an dlí. 

   






An Garda Síochána – imscrúduithe coiriúla.   
Gníomhaireachtaí Stáit – imscrúduithe sibhialta agus coiriúla, e.g. gan táillí 
dola a íoc.   
Aturnaetha – imscrúduithe sibhialta agus coiriúla, e.g. timpistí um thrácht ar 
bhóithre.  
Údaráis Áitiúla – imscrúduithe sibhialta agus coiriúla, e.g. fíneálacha bruscair. 

http://www.dublincity.ie/main-menu-services-roads-and-traffic/motor-tax  


