€1,000.50

Luach
Tiontaithe
€1,000 ag
deireadh na
tréimhse:

0.33%

0.30%

0.05%

AER

Céatadán úis
Carnach

SAOR Ó
CHÁIN

1

1. Bannaí Coigiltis 3 bliana (17ú Eisiúint)

€1,006.00

Cad is Coigilteas Stáit ann?

0.05%

€1,010.00

Tuill 1.0% SAOR Ó CHÁIN Toradh Iomlán tar éis 3 bliana
(AER1 0.33%)
I gcás go mbristear Bannaí Coigiltis roimh imeacht
3 bliana, beidh an AER níos ísle.

Bliain 1

1.00%

0.60%

Fásfaidh do
choigilteas
mar seo a
leanas:

Bliain 2

1

Bliain 3

AER

Íoscheannach − €50
Uascheannach − €120,000 in aghaidh an duine, in aghaidh na
heisiúna.

Céatadán úis
Carnach

Luach
Tiontaithe
€1,000 ag
deireadh na
tréimhse:

2. Cairteacha Coigiltis 5 bliana (22ú Eisiúint)

Tuill 5% SAOR Ó CHÁIN Toradh Iomlán tar éis 5 bliana
(AER1 0.98%). I gcás go mbristear Cairteacha Coigiltis roimh
imeacht 5 bliana, beidh an AER níos ísle.

Fásfaidh do
choigilteas mar
seo a leanas:
SAOR Ó
CHÁIN

0.05%

0.00%

€1,000.50

€1,000.00

0.05%

0.13%

0.00%

Bliain 1

€1,002.00

Bliain 0.5

0.20%

0.28%

Bliain 1.5

0.34%

0.26%

€1,008.50

0.47%

0.25%

€1,012.00

€1,006.50

0.85%

€1,019.00

€1,005.00

1.20%

0.50%

Bliain 3

1.90%

0.66%

0.65%

Bliain 3.5

€1,030.00

0.98%

Bliain 2.5

Bliain 4

3.00%

€1,050.00

Bliain 2

Bliain 4.5

5.00%

3

Bliain 5

Ráta Coibhéiseach Bliantúil.

Íoscheannach − €50
Uascheannach − €120,000 in aghaidh an duine, in aghaidh na
heisiúna.

1

• Tá Coigilteas Stáit mar chuid d'Fhiachas Náisiúnta na
hÉireann atá á bhainistiú ag Gníomhaireacht Bainistíochta an
Chisteáin Náisiúnta.

• Nuair a chuireann tú airgead isteach in Coigilteas Stáit tá
airgead á chur agat díreach chuig Rialtas na hÉireann.

• Is dualgas díreach, gan choinníoll de chuid Rialtas na
hÉireann atá in aisíocaíocht airgead Coigilteas Stáit ar fad.

• Áirítear le haisíoc do chuid airgid an phríomhshuim,
íocaíochtaí úis agus bónais más dlite.

Cén chaoi gur féidir liom Táirgí Coigilteas Stáit
a cheannach?

• Buail isteach in aon Oifig Phoist.

• Ar líne ag StateSavings.ie

Tá an réimse iomlán de tháirgí Coigilteas Stáit le fáil ar ár
suíomh gréasáin StateSavings.ie. Féadfaidh custaiméirí Táirgí
Téarma Seasta agus Duaisbhannaí a cheannach ar líne.

Lena gceannach ar líne, nó tríd an bpost, ní mór go mbeifeá i
do chustaiméir reatha ag Coigilteas Stáit a bhfuil an fhianaise
aitheantais riachtanach againn duit cheana féin. Déan
teagmháil linn i gcomhair tuilleadh faisnéise – tá sonraí
teagmhála ar leathanach 4.

2

Murar custaiméir reatha tú nó má rinneadh do cheannach
deireanach táirgí Coigilteas Stáit roimh an 05 Deireadh
Fómhair 2014, ní mór duit clárú i dtosach trí cheannach a
dhéanamh ag Oifig Phoist nó trí iarratas poist chuig Coigilteas
Stáit, GPO, Saorphost, Baile Átha Cliath 1, D01 F5P2.
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(a) BANNAÍ COIGILTIS 17ú EISIÚINT (3 bliana)
(b) CAIRTEACHA COIGILTIS 22ú EISIÚINT (5 bliana)
do cheannacháin i ndiaidh an 16 Aibreán 2018

NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY

Cuid 1 – Roghanna táirge (Roghnaigh rogha amháin)
(A)

Bannaí Coigiltis
(17ú Eisiúint)
3 bliana

Sealúchas aonair:
Íosmhéid Uasmhéid

(B)

€50 €120,000

Cairteacha Coigiltis
(22ú Eisiúint)
5 bliana

Sealúchas aonair:
Íosmhéid Uasmhéid

€50 €120,000

Cuid 2 – Táirgí eile atá agat
Más custaiméir reatha tú le Coigilteas Stáit iontráil ceann ar bith d’uimhreacha tagartha do shealúchais agus an cineál táirge thíos.
An Chéad Sealbhóir Ainmnithe

An Dara Sealbhóir Ainmnithe

Uimhir Chuntais Reatha
Cineál Táirge Reatha
(i.e. Cairteacha Coigiltis/Bannaí Coigiltis/Banna Dlúthpháirtíochta Náisiúnta/Cuntas Taisce/Duaisbhannaí)

Cuid 3 – Cineál Sealbhóra Tabhair faoi deara-D’fhoirmeacha iarratais do Charthanais, Iontaobhais, Clubanna, comhlachtaí neamhchorpraithe nó Cara-chumainn, glaoigh ar
Coigilteas Stáit ag 1850 30 50 60/+353 1 705 7200

Aonair

Comhchuntas

Comhlánaigh Cuid 5
Painéal 1

Comhlánaigh Cuid 5
Painéil 1, 2

Síniú Toilithe de chuid Tuismitheoir/Caomhnóir ainmnithe do Mhionaoiseach (faoi 18 mbliana)

Mionaoiseach

Ainm

(Bloclitreacha)

Cliceáil ar an gcineál Cuntais a theastaíonn thuas (Cuir tic le bosca amháin) Síniú

Cuid 4 – Modh Íocaíochta (Seiceanna le bheith iníoctha le NTMA Coigilteas Stáit)
Foinse Maoinithe (Cuir tic le rogha cuí thíos)

Modhanna Íocaíochta Comhlánaigh an Méid le Ceannach

Modhanna Íocaíochta

Comhlánaigh an Méid le Ceannach

Airgead tirim

€

Seic Pearsanta

€

Coigilteas Pearsanta

Cárta Dochair

€

Iomlán

€

Airgead faighte le hoidhreacht

Eile
(Sonraigh le do thoil)

Cuid 5 – Sonraí an tSealbhóra/na Sealbhóirí Ní mór gach painéal ar a bhfuil réiltín a chomhlánú d’fhonn Táirgí Coigilteas Stáit a cheannach.
Painéal 1 An chéad sealbhóir ainmnithe

Painéal 2 An dara sealbhóir
ainmnithe

Mura ndéantar socrú eile leat, seolfar gach
Comhfhreagras chuig an seoladh i bPainéal 1–
Caithfear gach réimse le réiltín a chomhlánú.

* UPSP
* Céadainm(neacha)
* Sloinne
* Dáta breithe

LL

MM

BBBB

LL

MM

BBBB

* Seoladh Líne 1
* Seoladh líne 2
Seoladh líne 3
Éirchód
* Tír chónaithe
* Náisiúntacht
* Áit bhreithe
Inscne

Fireann

Baineann

Fireann

Baineann

Uimh. theag.
theileafóin
Seoladh
Ríomhphoist

Cuid 6 – Dearbhú agus Síniú

Léigh mé/Léamar agus glacaim/glacaimid leis na Téarmaí agus Coinníollacha Ginearálta agus na Coinníollacha ar leith arna dhátú Dé Luain an
16 Aibreán 2018 lena n-áirítear úsáid mo/ár UPSP. Sínigh agus dátaigh.
Dáta

Síniú an chéad Sealbhóra Ainmnithe

Síniú an dara Sealbhóra Ainmnithe

Dáta

ÚSÁID OIFIGIÚIL AMHÁIN
UIMH.
ADMHÁLA

GROF

Ainm Oifige
FORMHUINIGH GACH SEIC LEIS AN UIMHIR ADMHÁLA
21/05/2018 10:55

Síniú an Oifigigh:
Dáta:

STAMPA DÁTA

Cuir t
mian
fháil.

Bróisiúr NTMA 1(a)

16 Aibreán 2018
16 Aibreán 2018

Is é is ciall le Ráta Athraitheach gur féidir leis an NTMA an ráta úis a íoctar ar an
táirge seo a athrú ó am go ham. Cuirfear na hathruithe sin in iúl ar cheann de na
bealaí seo a leanas ar a laghad: fógra díreach chugat sa phost, foilsiú i nuachtán
náisiúnta, foilsiú ar StateSavings.ie nó fógra ar aon bhealach eile.
6

Bróisiúr NTMA 1(a)

Duaisbhannaí – is é 0.50% an ráta athraitheach atá le húsáid chun an duaischiste
a ríomh. Tá dhá dhuais €1 mhilliún sa bhliain agus na mílte duais seachtainiúla.
Ní íoctar aon ús le sealbhóirí Duaisbhanna. Ina ionad sin, íoctar ús isteach sa
duaischiste míosúil, le seachadadh ar na buaiteoirí sa tarraingt sheachtainiúil.
5

21/05/2018 10:55

4

Faoi réir DIRT (Cáin Choinneála ar Ús Taisce) ag an ráta tráthúil.
4

I gcomhair tuilleadh eolais ar Coigilteas Stáit
Gréasán:
StateSavings.ie
Teileafón:
1850 30 50 60/ +353 1 705 7200
Téacs SMS:
0852 30 50 60
Ríomhphost:
Service@StateSavings.ie
Tabhair cuairt ar: Aon Oifig Phoist
Post chuig:	Coigilteas Stáit, GPO, Saorphost,
Baile Átha Cliath 1, D01 F5P2

Níl sé faoi réir cáin in Éirinn ach feic Coinníoll 4 Cánachas sna Coinníollacha ar leith.

Coigil in 12 thráthchuid mhíosúla agus fág ar feadh 5 bliana.
Glactar le gnáthshaol 5½ bliana i ríomh AER.
3

AER = “Ráta Coibhéiseach Bliantúil”.
1

Cuntas Taisce4

Duaisbhannaí5
0.50%

RÁTA ATHRAITHEACH6

0.15%

Iarbhír Roimh DIRT

2

0.98% 5.50%
(DO SHOCHAR
LINBH FREISIN)

5.50% 0.98% Tráthchoigiltis 6 bliana2,3

16.00% 1.50% Bannaí Dlúthpháirtíochta Náisiúnta 10 mbliana2 1.50% 16.00%

0.33% 1.00%

2.00% 0.50% Bannaí Dlúthpháirtíochta Náisiúnta 4 bliana2 0.50% 2.00%
0.98% 5.00%
5.00% 0.98% Teastais Choigiltis 5 bliana2

1.00% 0.33% Bannaí Coigiltis 3 bliana2

RÁTA SEASTA, TÉARMA SEASTA

Liostaítear Bróisiúir agus Foirmeacha Iarratais do Tháirgí Coigilteas
Stáit thuas agus tá siad ar fáil in aon Oifig Phoist nó ar líne ag
StateSavings.ie agus tá táirgí Coigilteas Stáit faoi réir Théarmaí agus
Coinníollacha agus an reachtaíocht ábhartha. Tá ár leabhrán
Téarmaí agus Coinníollacha le fáil ar líne agus in Oifigí Poist.

Táirgí ar Ráta Seasta
3 & 5 bliana

Cuideachta is ea an Post de chuid
Gníomhaireacht Bainistíochta an
Chisteáin Náisiúnta

SAFE AREA

Bróisiúr agus
Foirm Iarratais
SAFE AREA

GLAN
Toradh
AER1
Iomlán

Táirgí Coigilteas Stáit

OLL
Toradh
AER1
Iomlán

Is iad Táirgí Coigilteas Stáit:
NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY

TÁBHACHTACH –
Sula gcomhlánaíonn tú an Fhoirm Iarratais seo agus Cuid 6 “Dearbhú agus
Síniú" go háirithe caithfidh tú na Téarmaí agus Coinníollacha Ginearálta agus
na Coinníollacha ar leith arna eisiúint Dé Luain an 16 Aibreán 2018 a léamh. Tá
cóipeanna ar fáil ar StateSavings.ie agus i ngach Oifig Phoist.

Luaitear trí cinn de na Coinníollacha ó na “Téarmaí agus Coinníollacha Ginearálta agus na Coinníollacha ar leith” arna dhátú an 16 Aibreán 2018 sa sliocht seo
a leanas.
(Tabhair faoi deara: seachas uimhir 1,2,3 a chur ar na 3 choinníoll seo tá a n-uimhreacha tagartha bunaidh orthu (2,3,5) mar a foilsíodh iad sna Téarmaí &
Coinníollacha Ginearálta)
2. Fianaise Aitheantais
2.1 Iarrtar ort d’aitheantas a dheimhniú dúinn (lena n-áirítear do shloinne, do chéadainm, do dháta breithe agus do sheoladh) chun críocha:
(a) an Chomhaontaithe (aon Idirbheart san áireamh);
(b) riarachán do Tháirge/Tháirgí agus aon Táirge/Táirgí Coigilteas Stáit eile atá agat anois nó a bheidh agat amach anseo, agus
(c) cúinsí dlí lena mbaineann, lena n-áirítear cloí le hoibleagáidí reachtúla i gcoinne sciúradh airgid agus slándáil chuntais agus cosc calaoise,
2.2 Tig linn d’aitheantas a fhíorú:
(a) go leictreonach (trí thagairt a dhéanamh d’fhaisnéis a thug tú, lena n-áirítear d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP)); nó
(b) de láimh (trí thagairt a dhéanamh do cháipéisíocht bhunaidh nó cóip dheimhnithe inghlactha a chuir tú ar fáil, lena bhféadfaí a áireamh do phas reatha, ceadúnas
tiomána AE reatha, bille fóntais le déanaí, ráiteas bainc le déanaí ó bhanc, cumann foirgníochta nó comhar creidmheasa, agus/nó do Chárta Seirbhísí Poiblí nó
cáipéisíocht oifigiúil eile a d’eisigh na Coimisinéirí Ioncaim nó an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí duit.)
2.3 I gcás nár thug tú fianaise aitheantais shásúil, cuirfimid é sin in iúl duit agus ní rachaimid ar aghaidh le d’iarratas chun an Táirge a cheannach go dtí go bhfíoraítear
fianaise d’aitheantais go sásúil. Chun aon amhras a sheachaint, ní thabhófar aon ús, bónas nó méid eile i ndáil le Táirge i rith na tréimhse ina bhfuil fianaise an
aitheantais á fíorú faoin gcoinníoll seo.
3. Sonraí Pearsanta
3.1 Is é an NTMA Rialaitheoir Sonraí (chun críche an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí) na sonraí (GDPR) pearsanta ar fad a thugann tú. Is ‘comhlacht
sonraithe’ atá san Aire Airgeadais agus sa NTMA chun críocha ailt 262 go 270 agus sceideal 5 den Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005, arna leasú, faoina bhfuil
údarás ag an NTMA agus ag an Aire Airgeadais sonraí pearsanta a phróiseáil, UPSP san áireamh, chun críocha áirithe.
3.2 Baileoimid, próiseálfaimid agus úsáidfimid sonraí pearsanta a bhaineann leat, lena n-áirítear do UPSP agus an fhaisnéis dá dtagraítear i gcoinníoll 2 (Fianaise
Aitheantais):
(a) de réir mar is gá chun an Comhaontú (aon Idirbheart san áireamh) a fheidhmiú;
(b) i gcomhair riarachán do Tháirge/Tháirgí agus aon Táirge/Táirgí Coigilteas Stáit eile atá agat anois nó a bheidh agat amach anseo, agus
(c) i gcomhair cúinsí dlí lena mbaineann, lena n-áirítear cloí le hoibleagáidí reachtúla i gcoinne sciúradh airgid agus slándáil chuntais agus cosc calaoise,
3.3 Admhaíonn tú bailiúchán, próiseáil agus úsáid do chuid sonraí pearsanta (do UPSP san áireamh) chun na críocha arna leagan amach in 3.2.
3.4 Tig linn féin, lenár nGníomhairí agus aon soláthraithe seirbhíse tríú páirtí ag feidhmiú ar ár son sonraí pearsanta a phróiseáil chun críche an Chomhaontaithe agus
chun críocha dlí lena mbaineann agus chun aon chríche eile a bhaineann le feidhmíocht an Chomhaontaithe nó aon ní eile a bhaineann leis go réasúnach.
3.5 Coinneoimid do chuid sonraí pearsanta chomh fada is a bhíonn sealúchas agat le Coigilteas Stáit agus seachas sin de réir an dlí um chosaint sonraí agus na
hoibleagáidí reachtúla infheidhmithe (lena n-áirítear faoi reachtaíocht i gcoinne sciúradh airgid).
3.6 Faoi réir do thola, tig linn, nó lenár nGníomhairí, do shonraí pearsanta a úsáid chun críche margaíocht a dhéanamh ar Tháirgí Coigilteas Stáit. I gcás go bhfuil níos mó
ná Táirge amháin agat, beidh feidhm ag na sainroghanna is déanaí a thug tú le fios ar gach Táirge atá agat lena mbaineann na Téarmaí agus Coinníollacha Ginearálta.
3.7 Tá sé de cheart agat rochtain a iarradh agus cóip a fháil de do chuid sonraí pearsanta a choinnímid de réir an GDPR, do chuid sonraí pearsanta a cheartú i gcás go bhfuil
siad míchruinn nó míthreorach, do chuid sonraí pearsanta a scriosadh, agóid a dhéanamh i gcoinne próiseáil do chuid sonraí pearsanta, iniomparthacht na sonraí i
ndáil le do chuid sonraí pearsanta a iarradh. Más mian leat úsáid a bhaint as ceann ar bith de na cearta seo, déan teagmháil leis an Oifigeach um Chosaint Sonraí,
Coigilteas Stáit, Ard-Oifig an Phoist, SAORPHOST, Baile Átha Cliath 1, D01 F5P2.
Tá sé de cheart agat freisin gearán a dhéanamh le hOifig an Choimisinéara um Chosaint Sonraí. Feic www.dataprotection.ie i gcomhair tuilleadh eolais.
5. Cláir
5.1 Nuair a ghlactar le d’iarratas chun Táirge a cheannach agus nuair a thugtar fianaise aitheantais go sásúil faoi choinníoll 2 (Fianaise Aitheantais), taifeadfaimid
d’ainm(neacha) agus Príomh-mhéid an Táirge sa Chlár infheidhme leis an Táirge sin, agus beidh an Clár ina thaifead oifigiúil den Sealbhóir/de na Sealbhóirí agus de
Phríomh-mhéid an Táirge sin.
5.2 Ní bheimid freagrach as aon mhoill a d’fhéadfadh tarlú agus d’iarratas chun ceannacháin á phróiseáil mar gheall ar iarratas neamhiomlán a chur isteach nó má
theipeann ort fianaise aitheantais a thabhairt go sásúil faoi choinníoll 2 (Fianaise Aitheantais). Go háirithe, ba cheart go dtabharfá faoi deara go bhféadfadh sé nach
mbeadh an Táirge a ndearna tú iarratas air ar fáil níos mó faoin am go críochnaítear an próiseas dá dtagraítear i gcoinníoll 5.1, mar gheall ar aon mhoill de do chuid.
Sa chás seo, déanfaimid teagmháil leat chun do threoracha nua a lorg.

Seol an fhoirm seo chuig Coigilteas Stáit, GPO, SAORPHOST, Baile Átha Cliath 1, D01 F5P2
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5.3 D’fhéadfadh na Cláir bheith ar fáil ar pháipéar nó go leictreonach nó go páirteach i bhfoirm amháin agus i bhfoirm eile, i ngach cás, faoi rogha an NTMA.

