Foirm Thuairisceáin
Fógra Foirceanta
Ceanglaítear ar thiarnaí talún cóip de gach Fógra Foirceanta (NoT) a sheoladh chuig an RTB ar an lá céanna a seirbheáiltear
an Fógra ar an tionónta. Measfar an Fógra Foirceanta a bheith neamhbhailí mura gcomhlíontar an riachtanas seo.
Comhlánaigh an fhoirm seo, le do thoil, cuir an chóip den Fhógra Foirceanta a seirbheáladh ar an tionónta i gceangal leis
seo agus seol chuig an RTB é sa phost (seoladh thíos) nó seol ríomhphost chuig NoticeofTermination@rtb.ie.

Cuid A – Deimhnigh Sonraí Tionóntachta
1.

Uimhir RT
(Uimhir Tionóntachta Cláraithe):

2.

Ainm an Tiarna Talún:

3.

Seoladh an Tiarna Talún:

Eirchód:
4.

Seoladh an Áitribh ar Cíos:

Eirchód:

Cuid B – An Chúis le Fógra Foirceanta a sheirbheáil
(Cuir tic leis an gcúis ábhartha a bhfuil an Fógra Foirceanta seirbheáilte agat)

Sárú ar oibleagáidí tionóntaí.
Tá sé ar intinn ag an tiarna talún deireadh a chur le tionóntacht sula gcuirtear tús le tionóntacht Bhreise Chuid 4.
Mhair an tionóntacht níos lú ná sé mhí, níl aon chúis ag teastáil.
Níl an áit chónaithe oiriúnach a thuilleadh chun freastal ar riachtanais chóiríochta an tionónta(í).
Tá sé beartaithe ag tiarna talún, laistigh de 9 mí ón dáta foirceanta, comhaontú infhorghníomhaithe a
dhéanamh chun a leas iomlán sa teaghais nó sa réadmhaoin ina bhfuil an teaghais a aistriú chuig duine
eile ar chomaoin iomlán.
Teastaíonn an áit chónaithe nó an réadmhaoin ina bhfuil an áit teaghais ag an tiarna.
Tá sé ar intinn ag an tiarna talún an teaghais nó an druéaindem dheano tine aingha lbachhfu. il an
teaghais a athchóiriú nó a athnuachan go substaintiúil ar bhealach a éilíonn go bhfágfar an teaghais
chun na críche sin.
Tá sé beartaithe ag an tiarna talún úsáid na teaghaise nó an réadmhaoin ina bhfuil an teaghais a athrú.

Foirm Thuairisceáin
Fógra Foirceanta
Nótaí:
Ceanglaítear ar thiarnaí talún cóip de gach Fógra Foirceanta a sheoladh chuig an RTB ar an lá céanna a
seirbheáiltear an Fógra ar an tionónta. Measfar an Fógra Foirceanta a bheith neamhbhailí mura gcomhlíontar an
riachtanas seo.
Comhlánaigh an Fhoirm Tuairisceáin Fógra Foirceanta seo, le do thoil, ceangail cóip den Fhógra Foirceanta a
seirbheáladh ar an tionónta agus seol chuig an RTB é sa phost ag an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe, Bosca
Poist 47, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí, nó ar ríomhphost chuig NoticeofTermination@rtb.ie.
Má tá na doiciméid seo á bpostáil, molann an RTB post deimhnithe a úsáid chun a chinntiú go bhfuil cruthúnas ag
tiarnaí talún ar an dáta ar seoladh an chóip den Fhógra Foirceanta chuig an RTB.
Má tá aon cheist agat cuir glaoch orainn ag 01-702 8100 nó 0818 30 30 37

Sínithe:

Dáta:

/

/

Tiarna Talún/Gníomhaire Údaraithe

Seol an fhoirm seo agus cóip den
Fhógra Foirceanta a
seirbheáladh ar an tionónta chuig
Leagan 2, Iúil 2022

An Bord um Thionóntachtaí
Cónaithe, Bosca Poist 47
Cloich na Coillte,
Co. Corcaigh

Nó trí ríomhphost chuig
NoticeofTermination@rtb.ie

