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Clúdach
árachais

The office of Public Works
Oifig na nOibreacha Poiblí

Fíric: Gluaiseann uiscí tuile tapa a dhóthain chun bulláin a bhogadh, crainn a stoitheadh agus
droichid a leagadh, próiseas a ghlaoitear sciúradh air.

The Office of Public Works
Oifig na nOibreacha Poiblí

Nuair a bhíonn iarratas árachais á chur isteach agat ar dhamáiste tuile, cuimhnigh ar iad
seo a leanas:

✓ Bí cinnte go bhfuil árachas tí agat agus
go bhfuil tú clúdaithe do dhamáiste tuile.

✓ Cur glaoch ar line éigeandeála 24-uair a
chloig do chomhlacht árachais chun
an próiseas a thosnú chomh luath agus
is féidir.

✓ Tosaigh ar phumpáil agus obair chóirithe
éigeandála chun do mhaoin a chosaint ó
a thuilleadh damáiste.

✓ Faigh comhairle ó do chomhlacht
árachais maidir le conraitheoirí nó
tógálaithe creidiúnacha.

✓ Léigh do leabhrán polasaí chun fháil
amach an bhfuil an damáiste nó
caillteanas clúdaithe faoi do pholasaí

✓ Bí cinnte go bhfuil a fhios ag do
chomhlacht árachais cén áit ar féidir leo
teacht ort má bhíonn ort bogadh go áit
éigin eile.

✓ Coimeád fardal den chomhfhreagras i
scríbhinn nó chomhfhreagras gutháin uile
le do chomhlacht árachais.

✓ Déan an damáiste de bharr na tuile
a thaifeadadh ar cheamara nó ar
thaifeadán videó.

✓ Déan léibhéal an uisce a mharcáil ar na
ballaí mar thagairt.

✘ Ná cur tús le haon obair gan cead ó do
chomhlacht árachais.

(féach ar shuíomh idirlín do chomhlachta

Ná caith aon rud amach más féidir, sula

árachais chomh maith). Más amhlaidh,

bhféachann measúnóir air. De rogha ar

féach ar na teorainn a bhaineann le

sin tóg grianghraf de rudaí roimh iad a

clúdach dá leithéid.

chaitheamh amach.

✓ Líon isteach an fhoirm éilimh ag
deimhniú cúis an damáiste agus iniaigh

*Cuimhnigh nach conradh cothabhála é do
pholasaí árachais. Níl gnáthchaitheamh agus
gnáthchuimilt san áireamh i do pholasaí.

meastacháin do chóiriú/athchuir.*

✓ Deimhnigh le do chomhlacht árachais má
bhíonn ort bogadh isteach i gcóiríocht
ionadúil, mar bíonn sé seo clúdaithe
faoin bpolasaí go minic.

Árachas
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