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Tá do
Thacaíocht
de dhíth ar
Chnuasach
Bhéaloideas
Éireann

€50

Tabhair tabhartas do
Chnuasach Bhéaloideas Éireann

€100

Déan cartlannú ar agallamh as
Cnuasach Bhéaloideas Éireann

€500

Déan urraíocht ar thrí lá d’obair pháirce
do Chnuasach Bhéaloideas Éireann

€1000

Íoc as digitiú imleabhar lámhscríbhinne

Diosca taifeadta aicéatáite

Bí i do dheontóir cothabhála
Tacóidh do shíntiús rialta le Cnuasach Bhéaloideas Éireann go leanúnach.
Féadfaidh tú do shíntiús a athrú nó a chur ar ceal am ar bith ar an ríomhphost nó ar
an nguthán.
Minicíocht an Tabhartais
�

Tabhartas aon uaire

�

Tabhartas bliana - Próiseálfar uair amháin in aghaidh na bliana é

�

Tabhartas ráithiúil - Próiseálfar ceithre huaire in aghaidh na bliana é

�

Tabhartas míosúil - Próiseálfar 12 uair in aghaidh na bliana é

An bhfuil tú ag íoc tabhartais in onóir duine speisialta?
Tabhair onóir do do chairde agus do do ghaolta le tabhartas do Chnuasach Bhéaloideas
Éireann. Seolfaimid admháil chugat ar ríomhphost ina mbeidh cárta ómóis a d’fhéadfá a
íoslódáil. Nó má thugann tú an t-ainm agus an seoladh cuí dúinn, seolfaimid litir chuig an
té a ainmníonn tú chun iad a chur ar an eolas faoi do thabhartas fial.
�

Tugaim tabhartas i gcuimhne ar...

�

Tugaim tabhartas in onóir do...

�

Tugaim tabhartas in ómós do...

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.comhairlebheal.ie/FBE
Ainm
Seoladh

Cód Poist
Ríomhphost
Guthán
Ba mhaith liom nach luafaí ainm le mo thabhartas (cuir tic anseo) �
Fondúireacht Bhéaloideas Éireann
f/ch Cnuasach Bhéaloideas Éireann
Áras Newman, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Belfield
Baile Átha Cliath 4

Ba mhaith liom tabhartas � €1,000 � €500 � €250 � €100 � €50 a thabhairt
Suim Eile €
Cineál Íocaíochta: � Cheque Seic iníoctha le Fondúireacht Bhéaloideas Éireann)
Cineál Íocaíochta: � Cárta Creidmheasa � Visa
Uimhir an Chárta	  /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

� Mastercard / Dáta Éaga / (mm/bb)
/

/

/

/

/

/

/

Ainm Shealbhóir an Chárta
Síniú
Seoladh Billeála (murab ionann é agus an seoladh ar an leathanach roimhe seo)

Dáta
Cineál Íocaíochta: Buan-Ordú
Ba mhaith liom tabhartas rialta
nó

a íoc � go míosúil
a íoc � go bliantúil ar feadh

bliain

Ainm an Chuntais
BIC
IBAN
Ainm an Bhainc
Seoladh an Bhainc

(Teastóidh 30 lá oibre)

Beidh an chéad íocaíocht le déanamh ar an
Gearr íocaíocht ar m’uimhir chuntais – Cód Sórtála Bainc
Síniú
Ná seol é seo go dtí do bhanc.
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