
Cabhróidh an bhileog seo leat ár ról agus an chaoi 
a bpléimid le gearáin a thuiscint. Is treoir thapa í a 
thugann eolas ginearálta, agus má bhíonn ceist ar 
bith eile agat, ba cheart dul i dteagmháil linn. Tá ár 
gcuid sonraí teagmhála ar chúl na bileoige seo.

Idirghabháil lenár 
Seirbhís Réitigh 
Díospóidí
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Má tá gearán agat faoin gcaoi ar phléigh soláthraí 
seirbhísí airgeadais nó soláthraí pinsean leat, agus 
mura bhfuil tú in ann do ghearán a réiteach le do 
sholáthraí, is féidir leat an gearán a chur faoi bhráid 
an OSAP.

Cuirimid seirbhís neamhspleách, chóir, 
neamhchlaonta, rúnda agus saor in aisce ar fáil 
chun gearáin a réiteach. Téimid i ngleic le gearáin go 
neamhfhoirmiúil ar dtús trínár seirbhís réitigh díospóidí. 
Éistimid leatsa agus leis an soláthraí agus cabhraímid libh 
teacht ar chomhaontú a shásóidh an dá pháirtí. Réitímid 
formhór na ngearán tríd an bpróiseas neamhfhoirmiúil 
sin. Mura dtagann tú féin agus do sholáthraí ar réiteach 
tríd an tseirbhís réitigh díospóidí, d’fhéadfaimis imscrúdú 
foirmiúil a dhéanamh ar do ghearán.
I ndiaidh ár n-imscrúdaithe fhoirmiúil, eisíonn an 
tOmbudsman cinneadh atá ina cheangal de réir an dlí. 
D’fhéadfadh an tOmbudsman a ordú don soláthraí 
cúiteamh a íoc leat, nó d’fhéadfadh sé a ordú don 
soláthraí an fhadhb a réiteach nó a chur ina ceart. Mura 
seasaimid le do ghearán, ní ordóidh an tOmbudsman don 
soláthraí aon bheart a dhéanamh, ná cúiteamh a íoc leat.
Tá cinntí a dhéanann an tOmbudsman ina gceangal 
de réir an dlí ar an dá pháirtí: tusa agus an soláthraí. 
Féadfaidh ceachtar páirtí cinntí a achomharc trí 
achomharc reachtúil os comhair na hArd-Chúirte.
Foilsímid cinntí go rialta maidir le gearáin faoi sheirbhísí 
airgeadais agus cás-staidéir maidir le gearáin faoi 
phinsin ar ár suíomh gréasáin. Féadaimid ainm soláthraí 
seirbhísí airgeadais a fhoilsiú má seasadh, go hiomlán, go 
substaintiúil nó go páirteach, le trí ghearán ar a laghad ina 
aghaidh in imeacht bliain amháin. Féadaimid ábhar imní a 
chur ar shúile Bhanc Ceannais na hÉireann nó an Údaráis 
Pinsean freisin.

An tOmbudsman 
Seirbhísí Airgeadais 
agus Pinsean (OSAP)



Mura dtagann sibh ar shocrú, d’fhéadfaí an gearán a chur 
ar aghaidh laistigh den OSAP chuig imscrúdú foirmiúil. 
I rith an phróisis réitigh díospóidí, déanfaimid iarracht 
aon fhadhb a d’fhéadfadh cosc a chur ar do ghearán dul 
ar aghaidh go dtí an próiseas imscrúdaithe fhoirmiúil a 
shainaithint. Bailítear an fhianaise ar fad go mion i rith an 
phróisis imscrúdaithe agus d’fhéadfadh go dtógfadh sé 
idir 9 agus 18 mhí. Eascraíonn cinneadh atá ina cheangal 
de réir an dlí as an bpróiseas imscrúdaithe.

Cé na torthaí a d’fhéadfadh 
eascairt as an Réiteach 
Díospóidí?
Comhaontaítear socrú idir tú féin agus 
do sholáthraí.

Tugtar soiléiriú ó do sholáthraí faoin 
bhfadhb/na fadhbanna faoina ndearna tú 
gearán, a réitíonn do ghearán.

Ní chomhaontaítear socrú agus aistrítear do 
ghearán go himscrúdú.

Céard a tharlaíonn le linn 
Réiteach Díospóidí? 
Is seirbhís idirghabhála rúnda é an Réiteach Díospóidí. Is 
próiseas í idirghabháil ina mbíonn d’aidhm againn cabhrú 
leatsa agus le do sholáthraí teacht agus comhaontú ar 
réiteach a shásaíonn gach duine.
Tugtar faoin idirghabháil go deonach agus bíonn sí 
go hiomlán faoi rún. Anuas air sin, féadfaidh tusa, 
do sholáthraí nó muidne an próiseas idirghabhála a 
chríochnú am ar bith. Cuirtear tús leis an idirghabháil ar 
an nguthán agus, más gá, tabharfaidh idirghabhálaí an 
OSAP cuireadh duit féin agus do do sholáthraí freastal 
ar chruinniú. Beidh gach cáipéis a chruthaítear don 
phróiseas idirghabhála faoi rún agus ní roinnfear iad taobh 
amuigh den phróiseas idirghabhála, fiú laistigh den OSAP.



Prionsabail an  
Réitigh Díospóidí
Nuair a thosaíonn do ghearán 
inár bpróiseas idirghabhála 
neamhfhoirmiúla, pléifear leis 
faoi na cúig phrionsabal seo  
a leanas.

* Tá ár bhfógra iomlán faoi Phríobháideachas Sonraí 
ar ár suíomh gréasáin.

Rannpháirtíocht Dheonach 
Is próiseas deonach é an próiseas réitigh díospóidí, 
agus is féidir leatsa, do sholáthraí, nó muidne, an 
próiseas a stopadh am ar bith.

Rúndacht
Bíonn an t-eolas ar fad a eascraíonn as an 
bpróiseas réitigh díospóidí faoi rún, seachas 
má chomhaontaíonn na páirtithe a mhalairt. 
Beidh gach cáipéis a chruthaítear don phróiseas 
idirghabhála faoi rún agus ní roinnfear iad taobh 
amuigh den phróiseas réitigh díospóidí, lena 
n-áirítear mar chuid d’Iarratas ar Rochtain ó Ábhar*. 
Tugann sé sin deis duit labhairt gan srian.

Cothroime
Feidhmeoimid go neamhspleách agus go cóir i 
gcaitheamh an Phróisis Réitigh Díospóidí agus 
éascóimid cumarsáid idir tú féin agus do sholáthraí, 
ar an nguthán nó aghaidh ar aghaidh, le chéile nó 
asaibh féin. Cabhróimid leis an dá pháirtí gach 
rogha réitigh ar an ngearán a fhiosrú.



Cinntí eolacha a éascú
Cé go bhfuilimid freagrach as an bpróiseas, 
déanfaidh tusa agus an soláthraí na cinntí. 
Ní breitheamh muid sa phróiseas seo, 
ach cabhróimid leat láidreachtaí agus laigí 
do ghearáin a shainaithint. Is é an ról atá 
againn na saincheisteanna ábhartha ar fad 
sa ghearán a shainaithint, agus d’fhéadfadh 
go mbeadh ceisteanna dúshlánacha le cur 
ortsa agus ar do sholáthraí mar chuid de 
sin. Is fútsa agus faoi do sholáthraí toradh 
an phróisis.

Meas
Tá macántacht riachtanach don phróiseas 
réitigh díospóidí. Bímid ag súil go 
dtabharfadh na páirtithe faoin bpróiseas 
agus é mar rún acu i ndáiríre iarracht a 
dhéanamh an gearán a réiteach.



Teorainneacha
Rialaítear muid le hAcht an Ombudsman 
Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean, 2017. 
Cuireann sé sin teorainneacha áirithe ar 
na cineálacha gearán ar féidir linn plé leo. 
Inseoimid duit faoi theorainneacha dá leithéid.

Costais Fhéideartha
Bíonn sé breá simplí gearán a chur faoinár 
mbráid agus ní chosnóidh sé aon cheo ort. Ní 
gá duit aturnae a fhostú ná cúnamh gairmiúil 
eile a fháil chun do ghearán a réiteach, ach 
má chinneann tú é sin a dhéanamh, is fútsa 
a bheidh sé aon chostais a bhaineann leis na 
seirbhísí sin a íoc.

Eolas tábhachtach faoinár 
seirbhísí a úsáid

Téigh i dteagmháil linn
Teach Lincoln, Plás Lincoln,  
Baile Átha Cliath 2, D02 VH29.

 www.fspo.ie

 info@fspo.ie

 +353 1 567 7000

Bíonn ár n-oifigí agus ár línte gutháin ar oscailt don phobal 
Luan go hAoine:
09:30 – 13:00
14:00 – 17:00
Seachas ar laethanta saoire bainc agus poiblí. 

Fáiltímid roimh gach cineál aiseolais: feedback@fspo.ie
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