
FOIRM BEN 2 
DEARBHÚ MAIDIR 

LE DEIMHNIÚ 
AITHEANTAIS

An duine a bhfuil a aitheantas nó a haitheantas le deimhniú.
(Caithfidh na sonraí ar fad a chuirfear ar fáil a bheith in BlockScript nó clóscríofa).

1. Ceadainm

2. Sloinne

3. Dáta Breithe

4. Náisiúntacht

5. Seoladh

 Lá  Mí Bliain

Nóta: I gcás go ndearnadh an doiciméad a mhionnú lasmuigh d’Éirinn, ba cheart an doiciméad a mhionnú os comhair Nótaire 
Poiblí.

Dearbhú arna dhéanamh ag úinéir tairbhiúil eintitis ábhartha ina mbeidh an fhaisnéis atá le seachadadh 
chuig Cláraitheoir na hÚinéireachta Tairbhiúla (RBO), agus beidh an fhaisnéis sin cinnte ag an RBO 
i gcomhréir le Rialachán 21(2) de Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Frithsciúradh Airgid: Úinéireacht 

Thairbhiúil Eintiteas Corparáideach) 2019 - Ionstraim Reachtúil Uimh. 110 de 2019).

CUID A
(le comhlánú agus dearbhú le déanamh faoi Chuid B nó faoi Chuid C)

I gcás go bhfuil an dearbhú á mhionnú in Éirinn, ní mór Cuid B a chomhlánú.
I gcás go bhfuil an dearbhú á mhionnú lasmuigh d’Éirinn, ní mór Cuid C a chomhlánú ina áit sin.



Arna dhearbhú i m’fhianaise i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Nótaire PoiblíFeidhmeannach SíochánaCoimisinéir Mionnaí

chun dearbhuithe reachtúla a 

nó
a chur

AG ainm i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

a bhfuil aithne phearsanta agam air nó uirthi

a bhfuil aithne phearsanta agam air nó uirthi, in aithne dom

ar suíodh a chéannacht nó a céannacht dom roimh an Dearbhú seo a thógáil, trí na nithe seo a leanas a thabhairt ar aird 
dom:

Síniú an fhinné
An lá seo de        20 

Cárta aitheantais 
náisiúnta uimhir

Pas Eachtrannach uimhir

Doiciméad taistil dídeanaí uimhir

Doiciméad taistil

is údarás arna aithint ag Rialtas na hÉireann

Pas uimhir arna eisiúint

ag údaráis

nó

nó

nó

nó

ar Ballstát de chuid AE, Cónaidhm na hEilvéise nó Páirtí Conarthach i gComhaontú LEE é

ag údaráis

is údarás arna aithint ag Rialtas na hÉireann

(doiciméad atá comhionann le pas)

ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais

ag údaráis

(seachas doiciméad taistil dídeanaì)

arna eisiúint

arna eisiúint

arna eisiúint

arna eisiúint

Ag

nó

ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais

Duine arna údarú nó arna húdarú le    
thógáil agus a ghlacadh cuir isteach an fhoráil reachtúil údarúcháin 

Tá aturnaetha atá ag feidhmiú údaraithe faoi alt 72 den Acht Aturnaetha (Leasú) 1994 chun dearbhuithe a ghlacadh

Áit a 
ndearnadh 
an mionnú

Déanaim an dearbhú sollúnta seo i Cuid A go coinsiasach ag creidiúint go bhfuil sé fíor agus de thairbhe Acht na nDearbhuithe 
Reachtúla 1938

Sínithe  (Úinéir thairbhiúil)

CUID B
I gcás go bhfuil an dearbhú á mhionnú in Éirinn, ní mór Cuid B a chomhlánú.



Arna dhearbhú i m’fhianaise i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Nótaire Poiblí

nó

a chur

AG ainm i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

a bhfuil aithne phearsanta agam air nó uirthi

a bhfuil aithne phearsanta agam air nó uirthi, in aithne dom

ar suíodh a chéannacht nó a céannacht dom roimh an Dearbhú seo a thógáil, trí na nithe seo a leanas a thabhairt ar aird 
dom:

An                                 lá seo de         20 

Ag

nó

Áit a 
ndearnadh 
an mionnú

Déanaim an dearbhú sollúnta seo i Cuid A go coinsiasach ag creidiúint go bhfuil sé fíor 

Sínithe  (Úinéir thairbhiúil)

CUID C
I gcás go bhfuil an dearbhú á mhionnú lasmuigh d’Éirinn, ní mór Cuid C a chomhlánú ina áit sin.

Síniú an fhinné (Nótaire Poiblí)


