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Cairt Chustaiméirí 2015 - 2018 
 
Déanann O.R.N.L gach dícheall seirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí a chur ar fáil, a choinneáil 
agus a fheabhsú, ar an mbealach is cúirtéisí, is cothroime agus is éifeachtaí agus is féidir linn é. 

 
Leagtar amach sa Chairt Chustaiméirí 2015 – 2018 na caighdeáin seirbhíse a bhféadfá a bheith ag 
súil leo ón Oifig seo. Cuirimid síos ar a bhféadfá a bheith ag súil leis uainne; ar féidir leatsa cuidiú 
linn feabhas a chur air; agus cá bhféadfá teacht ar a thuilleadh eolais.   

 
 
1. Eolas Ginearálta 

 
Cuirfimid eolas cuimsitheach chun dáta ar fáil faoinár mbeartais, ár scéimeanna agus ár seirbhísí, 
ar ár suíomh gréasáin www.rnl.ie agus i bhformáid chlóite, ag úsáid teanga shoiléir shimplí, agus 
bainfimid úsáid as teanga shoiléir freisin agus ár bhfoirmeacha iarratais á ndearadh againn.  
 
 
2. Teangacha Oifigiúla  

 
Cuirfimid seirbhísí ardchaighdeáin ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla araon agus cuirfimid ár 
gcustaiméirí ar an eolas go bhfuil an rogha acu go bpléifimis leo in aon cheann de na teangacha 
oifigiúla. Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn trí Ghaeilge, déanfaimid ár dtreandícheall:  

 
• freagra i nGaeilge a chur chugat má scríobhann tú chugainn i nGaeilge; 
• ball foirne a roghnú a bheidh in ann déileáil le do ghlao gutháin i nGaeilge chomh luath 

agus is féidir más mian leat labhairt le ball foirne trí Ghaeilge; 
• ár bpríomhcháipéisí corparáideacha a fhoilsiú i nGaeilge agus i mBéarla araon, mar 

shampla ár dTuarascáil Bhliantúil, ár Ráiteas Straitéise agus ár bPlean Gnímh um Sheirbhís 
do Chustaiméirí - de réir ár ndualgas faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. 

 
 
3. Teagmháil ar an Teileafón 

 
I gcás go ndéanann tú teagmháil linn ar an teileafón, déanfaimid:  

 
• Gach glao a fhreagairt chomh pras agus is féidir linn; 
• Muid féin a chur in aithne duit agus a chur in iúl duit cén réimse oibre a mbímid ina bhun; 
• Déileáil leat ar bhealach cuiditheach cúirtéiseach agus a mhéid eolais agus is féidir a 

sholáthar duit; 
• Iarracht d’fhiosrú a fhreagairt chomh gasta agus is féidir linn é, ach murar féidir linn sin a 

dhéanamh breacfaimid síos do shonraí teagmhála agus glaofaimid ar ais ort le freagra 
laistigh d’amscála aontaithe;  

• Déileáil go pras le teachtaireachtaí a fhágfar ar an nglórphost agus glaonna a fhreagairt 
chomh luath agus is féidir, i gcás go bhfuil gá leis; agus 
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• Déanfaimid éasca é duit dul i dteagmháil linn trí shonraí teagmhála a sholáthar i 
bhfoilseacháin agus ar shuíomhanna gréasáin iomchuí. 

 
 

4. Comhfhreagras i scríbhinn, lena n-áirítear comhfhreagras tríd an ríomhphost  
 

I gcás go scríobhfaidh tú chugainn, déanfaimid: 
 

• Admháil a chur chugat tríd an ríomhphost go bhfuaireamar do ríomhphost i gcás gur chuir 
tú seoladh ríomhphoist ar fáil, agus déanfaimid é sin laistigh de 3 - 5 lá oibre agus cuirfimid 
freagra foirmiúil chugat i dteanga shoiléir shimplí laistigh de  20 lá oibre. 

• Murar féidir linn freagra iomlán a thabhairt ort sa tréimhse sin, seolfaimid freagra 
eatramhach chugat ag cur in iúl cathain is dóigh linn a bheidh an cheist curtha i gcrích. 

• Deimhin de go n-áireofar ar gach freagra i scríbhinn ainm, seoladh agus uimhir dhíreach 
theileafóin agus aon sonraí teagmhála iomchuí eile an té den fhoireann atá freagrach as 
do chomhfhreagras a fhreagairt. 

• Deimhin de go mbainfidh gach ball foirne úsáid as teachtaireachtaí uathoibrithe 
ríomhphoist agus iad as an oifig ionas go mbeidh siad in ann teagmhálaí eile a lua leis an 
gcustaiméir san oifig chuí. 

• Seoltaí úsáideacha ríomhphoist a sholáthar ar ár suíomh gréasáin, www.rnl.ie agus in 
ábhar corparáideach eile. 

 
 

5. Cuairt a thabhairt ar ár nOifig  
 

Is iad Luan go hAoine, óna 9.30 am go dtí 5.00 pm ár n-uaireanta oscailte. I bhformhór na 
gcásanna, beidh an pobal in ann a ngnó a dhéanamh linn ar an teileafón, tríd an ríomhphost 
agus tríd an bpost nó ar ár suíomh gréasáin, www.rnl.ie . I gcás gur mhian leat cuairt a 
thabhairt ar ár n-oifig, ámh, tabhair faoi deara go bhfuil seirbhís áirithinte i bhfeidhm againn. A 
bhuíochas leis an tseirbhís seo déanfaimid deimhin de: 

 
• Go mbeidh ball foirne ón rannóg chuí ar fáil chun casadh leat   
• Go mbeidh an té sin den fhoireann ar an eolas faoi d’fhiosrú agus go mbeidh sé 

nó sí ábalta deileáil leis go pras  
• Go gcasfar leat go pras agus go seachnófar tréimhsí fada feithimh  

 
 

Chun coinne a dhéanamh linn: 
 

• Cuir glao orainn ag 018727932 nó 
• Seol ríomhphost chugainn ag info@rnl.ie 
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6. Rochtain do Dhaoine faoi Mhíchumas 
 

• Déanfaimid deimhin de go mbeidh rochtain ag daoine faoi mhíchumas ar ár n-oifigí, agus 
coinneofar an rochtain sin ag caighdeán ard  

• Má tá tú faoi mhíchumas ba mhór againn é dá gcuirfeá muid ar an eolas go bhfuil sé 
beartaithe agat cuairt a thabhairt ar O.R.N.L, agus cuirfimid an cúnamh agus an t-eolas ar 
fáil duit a mbeidh gá leo chun rochtain chompordach shlán a fháil ar an bhfoirgneamh   

• Déanfaimid deimhin de go mbeidh an t-eolas arna sholáthar ag O.R.N.L, i gcás gur féidir 
é, ar fáil i bhformáid oiriúnach do dhaoine faoi mhíchumas.  

 
 

7. Comhleanúnachas agus Neamhchlaontacht  
 

Déanfaimid na scéimeanna uile don phobal arna riar go díreach ag O.R.N.I. a sholáthar ar 
bhealach comhleanúnach neamhchlaonta. Beidh meas againn ar ár gcustaiméirí agus caithfimid 
leo go cúirtéiseach ionas go mbeimid deimhin de nach bhfuil idirdhealú éagórach á dheanamh 
orthu ar na forais seo a leanas: inscne, stádas pósta, gnéaschlaonadh, creideamh, aois, míchumas, 
cine agus ballraíocht den Lucht Taistil. 

 
 

8. Gearáin 
 

Tá sé mar aidhm againn an tseirbhís is fearr agus is féidir a sholáthar dár gcustaiméirí. Má tá tú 
míshásta le caighdeán na seirbhíse a fuair tú, tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh. Molaimid 
duit dul i dteagmháil ar dtús lenár bhfoireann áitiúil chun a fháil amach an féidir leosan déileáil le 
do chúiseanna imní. Mura bhfuil an cheist réitithe chun do shástachta ag an leibhéal áitiúil is féidir 
leat dul i dteagmháil leis an mBainisteoir Gnóthaí Corparáideacha  (CAM mar ghiorrúchán a bhfuil 
a s(h)onraí teagmhála thíos) ar bhonn neamhfhoirmiúil. Beidh gnáthamh neamhchlaonta i 
bhfeidhm againn chun seirbhís ghearán a sholáthar do chustaiméirí. Deanfar gach gearán a 
admháil laistigh de 5 lá oibre agus déanfar iad a phróiseáil laistigh de 20 lá oibre.  

 
 

An Gnáthamh Gearán 

I gcás go bhfuil tú den tuairim nach bhfuilimid ag baint amach na gcaighdeán arna sonrú inár 
gCairt um Sheirbhís do Chustaiméirí nó i gcás go bhfuil cúiseanna imní nó gearán agat faoi aon 
ghné den bhealach inar chaitheamar leat, mholfaimis duit é sin a phlé linn. Fáiltímid roimh gach 
aiseolas agus déanfaimid déileáil le gach gearán, gach fiosrú agus gach moladh in am trátha agus 
faoi rún.  

 
Ba chóir an cheist a chur faoi bhráid oifigeach sinsearach sa réimse lena mbaineann do ghearán, 
ar an gcéad ásc (i scríbhinn, ar an teileafón, nó tríd an ríomhphost). Déanfaimid déileáil le haon 
ghearán go pras agus faoi rún. Mura bhfuil tú sásta gur réitíodh an cheist ag an leibhéal áitiúil, is 
féidir leat an cheist a ardú leis an mBainisteoir Gnóthaí Corparáideacha (CAM) ach scríobh chuig: 

 



An Bainisteoir Gnóthaí Corparáideacha 
Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta 
Sráid na Mainistreach Íochtarach, Baile Átha Cliath 1 
Teil: 01 8727932 
Ríomhphost: 
info@rnl.ie  
Éirchód: DO1 W2H4 

 
Déanfaidh an Bainisteoir Gnóthaí Corparáideacha (CAM): 

 
• Do ghearán a admháil laistigh de 5 lá oibre agus a chur in iúl duit cén t-oifigeach a bheidh ag 

déileáil le do ghearán; 
• Imscrúdú iomlán ar an gceist; agus  
• Próiseáil do ghearáin a chur i gcrích laistigh de 20 lá oibre. 

 
I gcás go seasfar le do ghearán agus go raibh an locht ar O.R.N.L, gabhfaimid leithscéal leat, agus 
i gcás gur féidir linn é, cuirfimid i gcrích aon bhearta is gá chun nach dtarlódh a leithéid arís.   

 
I gcás nach seastar le do ghearán, míneofar duit cén fáth agus cuirfear tú ar an eolas go bhfuil sé 
de cheart agat achomharc a dhéanamh leis an Ombudsman. Féadfaidh an tOmbudsman gearáin 
a imscrúdú faoi aon cheann dár ngníomhartha nó dár ngnáthaimh riaracháin, chomh maith le 
moill nó éighníomh inár ndéileáil leatsa. Cuireann an tOmbudsman seirbhís réitigh díospóide 
neamhchlaonta neamhspleách ar fáil. Seo thíos sonraí teagmhála an Ombudsman: 

 
Oifig Ombudsman  
18 Sráid Líosain  
Íochtarach  
Baile Átha Cliath 2 
Teil:  01 639 5600 
Íosghlao:  1890 22 30 30 
Ríomhphost: ombudsman@ombudsman.gov.ie 

 
 

Coinneofar taifead de ghearáin agus déanfar monatóireacht orthu chun cuidiú linn tuairim 
mhaith a fháil ar chaighdeán na seirbhísí arna soláthar duit agus réimsí a aithint a bhfuil gá 
feabhas a chur orthu. Cuirfear aiseolas ar fáil don fhoireann i ndáil leis an ngearán a gheobhaimid 
agus, i gcás go bhfuil laigí sa chóras nochtfar iad, déanfar athbhreithniú ar ghnáthaimh agus 
feidhmeofar go cuí chun nach dtarlódh a leithéid arís. 
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Oifigeach Fiosrúcháin faoin Acht um Míchumas 2005 

Cheap O.R.N.L Oifigeach Fiosrúcháin (post atá ag an mBainisteoir Gnóthaí Corparáideacha) chun 
imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin arna ndéanamh faoi Alt 38 den Acht um Míchumas 2005. 
 
Féadfaidh aon duine gearán a dhéanamh leis an Oifigeach Fiosrúcháin (CAM) i gcás go bhfuil 
O.R.N.L tar éis Ailt 25, 26, 27, nó 28 den Acht um Míchumas 2005 a shárú. Féadtar gearán a 
dhéanamh go pearsanta, i scríbhinn, ar an teileafón, tríd an ríomhphost, nó le cúnamh ó chúntóir.  

 
Déanfaidh an tOifigeach Fiosrúcháin (CAM) imscrúdú príobháideach agus cuirfidh sé nó sí 
tuarascáil ar fáil ina sonrófar cibé acu ar seasadh le do ghearán nó nár seasadh agus cibé acu an 
raibh an locht ar O.R.N.L i ndáil le do ghearán nó nach raibh. I gcás gur tharla teip sa chóras, 
cuirfear síos sa tuarascáil ar na céimeanna is gá a ghlacadh chun a chinntiú nach dtarlóidh a 
leithéid arís. Cuirfear an tuarascáil seo ar fáil don Rialálaí agus don té a rinne an gearán.  

Seo a leanas sonraí teagmhála Oifigeach Fiosrúcháin O.R.N.L (CAM): 

Oifigeach Fiosrúcháin faoin Acht um Míchumas 2005 
Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta   
An Crannchur Náisiúnta, Bloc D,  
Irish Life Centre, 
Sráid na Mainistreach 
Íochtarach,  
Baile Átha Cliath 1  
Teil: 01 8727932 
Ríomhphost: info@rnl.ie 

 
9. Ombudsman 

 
Is gnáthaimh bhreise iad ár ngnáthaimh ghearán anuas ar do cheart reachtúil gearán a dhéanamh 
leis an Ombudsman. Cibé scéal é, beidh an tOmbudsman ag súil leis de ghnáth go mbeidh an 
custaiméir tar éis gearán a dhéanamh ar dtús leis an Oifig agus go mbeidh iarracht déanta an 
scéal a réiteach go díreach ar an mbealach sin. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an 
Ombudsman ag   

 
Oifig an Ombudsman  
18 Sráid Líosain 
Íochtarach 
Baile Átha Cliath 2 
Teil:  01 639 5600 
Íosghlao:  1890 22 30 30 
Ríomhphost: 
ombudsman@ombudsman.gov.ie  
Éirchód: DO2 HE97 

 
Déanfaimid comhoibriú leis an Ombudsman nó le haon duine nó eagraíocht eile a bheidh ag 
feidhmiú ar do shon. Beidh an Bainisteoir Gnóthaí Corparáideacha (CAM) sásta aon eolas a 
sholáthar duit a bheadh cabhrach. 
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10. Saoráil Faisnéise 

 
I gcás go n-iarrfaidh tú rochtain ar thaifid O.R.N.L déanfar gach iarracht iad a chur ar fáil duit a 
mhéid agus is féidir. I gcás nach féidir é sin a dhéanamh is féidir leat cur isteach ar rochtain a fháil 
ar thaifid áirithe faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 2014. 

 
Más mian leat rochtain a lorg ar eolas laistigh den Roinn ag úsáid na nAchtanna um Shaoráil 
Faisnéise beidh ort: 

 
 

• Iarratas a dhéanamh i scríbhinn nó a sheoladh tríd an ríomhphost. 
• A chur in iúl cén t-eolas atá á lorg faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise. 
• A bheith chomh soiléir agus is féidir agus d’iarratas á dhéanamh agat agus a mhéid 

eolais agus is féidir leat a chur ar fáil ionas go mbeidh  O.R.N.L in ann na taifid atá á lorg 
agat a aimsiú. 

• Más mian leat rochtain a fháil ar eolas/ar thaifid a lorgaíonn tú i bhformáid ar leith, (e.g. 
fótachóipeanna, go leictreonach etc.), luaigh é sin le do thoil agus d’iarratas á chur isteach 
agat. 

• Uimhir theileafóin lae nó seoladh ríomhphoist agus do sheoladh poist a chur san 
áireamh ionas go mbeimid in ann dul i dteagmháil leat i gcás go dtiocfaidh aon 
fhiosrúchán aníos i ndáil le d’iarratas.  

• Ba chóir iarratais a chur tríd an bpost chuig: 
 

An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise  
Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta  
An Crannchur Náisiúnta, Bloc D,  
Irish Life Centre, 
Sráid na Mainistreach 
Íochtarach,  
Baile Átha Cliath 1  
Ríomhphost: info@rnl.ie 
Éirchód: DO1 W2H4 

 
Tabhair faoi deara gurb ag Ceann an Aonaid Dlí & Géilliúlachta atá post an Oifigigh Saorála 
Faisnéise faoi láthair.  
Féadtar comhairle agus treoir sa bhreis a fháil faoi iarratas a dhéanamh faoin Acht um Shaoráil 
Faisnéise ar shuíomh gréasáin O.R.N.L ag www.rnl.ie 
 
 
11. Monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh ar ár bhfeidhmíocht  

 
Déanfaimid ár bhfeidhmíocht a mheas de réir na gcaighdeán arna sonrú sa Chairt seo. 
Foilseofar torthaí na meastóireachta ar ár bhfeidhmíocht le linn na bliana inár dtuarascáil 
bhliantúil. 
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12. Aiseolas 

 
Fáiltímid roimh aiseolas agus iarraimid ort do thuairimí agus do mholtaí a chur chugainn faoinár 
soláthar seirbhísí duit. Téimid i gcomhairle leanár gcustaiméirí i ndáil le forbairt, soláthar agus 
athbhreithniú na seirbhísí. Más mian leat tuairim a chur in iúl nó moladh a dhéanamh faoi aon 
ghné dár seirbhís, is féidir leat é sin a dhéanamh ach ríomhphost a chur chugainn ag info@rnl.ie 
nó scríobh chuig an mBainisteoir Gnóthaí Corparáideacha (CAM) ag an seoladh arna soláthar faoi 
Rannóg 8 den Chairt Chustaiméara. 

 
 
 
13. Ráiteas maidir le Meas ar a Chéile 

 
Déanfaidh foireann O.R.N.L a lándícheall caitheamh le cliaint go gairmiúil agus meas a léiriú 
orthu. Bheimis ag súil go gcaithfeadh na cliaint leis an bhfoireann ar an gcaoi chéanna, ar 
bhealach cúirtéiseach agus a léiríonn meas orthu.  
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