Má bhíonn aon chúnamh uait an fhoirm
seo a chomhlánú, tig leat teagmháil a
dhéanamh le líne chabhrach PIAB ó
Luan go Satharn 8am – 6 pm ar
Íosghlao 1890 829121

Foirm A

Iarratas ar Mheasúnú Díobhálacha
faoi Alt 11 den Acht um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta
2003
COMHLÁNAIGH I MBLOCLITREACHA LE DO THOIL

Cineál Timpiste – Cuir Tic leis an gCeann Cuí
Mótar

Ag an Obair

Eile

Sonraí an Éilitheora
Uimhir an Iarratais (Arna chur
isteach ag InjuriesBoard.ie)

Ainm:
Seoladh Baile:

Teileafón:
Inscne:
Dáta Breithe: (ll/mm/bbbb)

Fón Póca:
Fireann

Baineann

IS É AN FREAGRÓIR AN DUINE NÓ AN CHUIDEACHTA A BHFUIL AN TÉILEAMH Á
DHÉANAMH AGAT INA NAGHAIDH AGUS A CHEAPANN TÚ A BHEITH FREAGRACH
AS AN NGORTÚ/TIMPISTE. MÁ TÁ NÍOS MÓ NÁ TRÍ FHREAGRÓIR, CUIR AR
BHILEOG EILE IAD.

FREAGRÓIR 1
Ainm:

Seoladh:

Caidreamh leis an Éilitheoir
(e.g. Fostóir)
Duine Teagmhála (má tá sé ar
Teileafó
eolas)
n:
Más éileamh Mótair é seo tabhair na sonraí breise a leanas (má tá siad ar eolas)
Cláruimhir ar Fheithicil an
Déana
Cineál
Fhreagróra:
mh
Cuideachta Árachais an
Fhreagróra
Uimhir Pholasaí Árachais /
Uimhir Éilimh an Fhreagróra

FREAGRÓIR 2
Ainm:

Seoladh:

Caidreamh leis an Éilitheoir
(e.g. Fostóir)
Duine Teagmhála (má tá sé ar
Teileafó
eolas)
n:
Más éileamh Mótair é seo tabhair na sonraí breise a leanas (má tá siad ar eolas)
Cláruimhir ar Fheithicil an
Déana
Cineál
Fhreagróra:
mh
Cuideachta Árachais an
Fhreagróra
Uimhir Pholasaí Árachais /
Uimhir Éilimh an Fhreagróra
FREAGRÓIR 3
Ainm:

Seoladh:

Caidreamh leis an Éilitheoir
(e.g. Fostóir)
Duine Teagmhála (má tá sé ar
Teileafó
eolas)
n:
Más éileamh Mótair é seo tabhair na sonraí breise a leanas (má tá siad ar eolas)
Cláruimhir ar Fheithicil an
Déana
Cineál
Fhreagróra:
mh
Cuideachta Árachais an
Fhreagróra
Uimhir Pholasaí Árachais /
Uimhir Éilimh an Fhreagróra
Sonraí na Timpiste
Dáta an ghortaithe / na timpiste
(ll/mm/bbbb)
Cén áit ar tharla an gortú /
timpiste? (tabhair an suíomh
cruinn más féidir)
Cur síos gairid ar an gcaoi ar tharla an timpiste:

Sonraí Gortaithe/Éilimh
Sonraí gairide an ghortaithe:

Cén dáta ar lorg tú cúram leighis
don chéad uair?
Cé uaidh ar lorg tú cúram
leighis don chéad uair?
Ainm & seoladh an chúramóra
leighis atá agat anois má tá sé
difriúil ón gceann thuas.

Caithfidh tú tuairisc leighis ó do dhochtúir a chur isteach leis an iarratas. An bhfuil tú
sásta go ndéanann an tuairisc leighis atá leis seo cur síos cruinn ar do ghortuithe?
Tá
Níl
Mura bhfuil tú sásta tabhair breis eolais sa bhosca thíos

Gortuithe/riocht sláinte/timpistí a tharla roimhe seo atá ábhartha
Ar bhain aon ghortú eile duit nó an raibh aon riocht sláinte ag gabháil duit nó an raibh aon timpiste
eile agat le cúig bliana anuas atá ábhartha leis an éileamh seo, má bhí éileamh ar chúiteamh i
gceist nó mura raibh?
Bhain
Níor bhain
Má bhain, tabhair sonraí iomlána

Díobhálacha Speisialta e.g. caillteanas pá, costais leighis, costais as póca.
An bhfuil éileamh á dhéanamh agat
ar chaillteanas pá?
Má tá luaigh na dátaí a raibh tú as
láthair ón obair agus tabhair
d’uimhir PPS
Luaigh an méid atá á éileamh agat
ar chaillteanas pá (bunaithe ar
ioncam glan) má tá sé ar eolas
Má tá tú neamhábalta de réir
míochaine agus teastas agat chun é
sin a dheimhniú, cén uair a mbeidh
tú ag filleadh ar an obair?
An bhfuil éileamh a dhéanamh agat
ar chostais leighis?
Má tá, cuir fáltais leis seo agus
luaigh an méid.

Tá

Ó:
Uimhir
PPS

Níl

Go dtí:

€

Tá

Níl

€

An bhfuil tú ag súil le tuilleadh costais leighis?
Má tá, tabhair sonraí

Tá

Níl

An bhfuil éileamh á dhéanamh agat ar aon chaillteanas nó costas eile?
Tá

Níl

Tá

Níl

Má tá, tabhair sonraí agus luaigh an méid.
An bhfuil tú ag súil le caillteanas nó costais eile?
Má tá, tabhair sonraí agus luaigh meastachán.

Tá sé tábhachtach a luaigh go mbeidh deis agat d’éileamh a uasdhátú agus tuilleadh
sonraí a chur leis maidir le díobhálacha speisialta roimh a dhéanfar aon mheasúnú
Dearbhaím go bhfuil an t-eolas thuas, chomh fada agus is eol dom, fíor agus cruinn ar gach
bealach
Síniú an Éilitheora:

________________________________

Dáta:

________________________________

Tabhair faoi deara go dtabharfar cóipeanna do d’iarratas agus do thuairisc leighis don
Fhreagróir/do na Freagróirí a luaigh tú agus dá gcuideachta árachais le go mbeidh siad
ar an eolas maidir le cineál agus méid d’éilimh. Tá dualgas ar an bhFreagróir agus an
chuideachta árachais an t-eolas a choinneáil rúnda agus gan é a nochtadh le haon duine.
Ba cheart an t-iarratas comhlánaithe agus an doiciméadú cuí a sheoladh chuig:
PIAB, P.O. Box 8, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí

