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2019

[An tiontú oifigiúil]

Acht chun an dlí conarthaí árachais i leith tomhaltóirí a athchóiriú agus do dhéanamh 
socrú i dtaobh nithe gaolmhara. [26 Nollaig 2019]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

Léiriú

1. San Acht seo—

 tá le “gnáth-thomhaltóir” an bhrí a thugtar dó le Treoir Uimh. 2005/29/CE ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 20051 maidir le cleachtais tráchtála 
gnó-go-tomhaltóir éagóracha sa mhargadh inmheánach agus lena leasaítear Treoir 84/450/
CEE ón gComhairle, Treoracha 97/7/CE, 98/27/CE agus 2002/65/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle;

 tá le “tomhaltóir” an bhrí a thugtar dó le mír (a) den mhíniú ar an abairt sin (de réir mar 
a mhínítear i ndáil le seirbhís airgeadais é) in alt 2(1) d’Acht an Ombudsman Seirbhísí 
Airgeadais agus Pinsean, 2017 ach, chun críocha an Achta seo, beidh feidhm ag an mír sin 
(a) amhail is dá ndéanfaí tagairtí inti do “seirbhís airgeadais” agus do “soláthraí seirbhíse 
airgeadais” a fhorléiriú, faoi seach, mar thagairtí do “conradh árachais i leith tomhaltóra” 
agus “árachóir” de réir bhrí an Achta seo;

 ciallaíonn “coinníoll sriantach leanúnach” aon choinníoll, cibé slí ina mbeidh sé sainráite, 
a airbheartaíonn a cheangal ar thomhaltóir gníomh nó gníomhartha áirithe a dhéanamh, 
nó gan gníomh nó gníomhartha áirithe a dhéanamh, nó lena gceanglaítear air nó uirthi 
gníomhú, nó gan gníomhú, ar mhodh áirithe (agus measfar, maidir le haon choinníoll arb é 
is éifeacht leis gur gá sraith áirithe imthosca a bheith ann nó a chothabháil nó gan a bheith 
ann, go dtagann sé faoi réim an mhínithe seo);

 ciallaíonn “conradh árachais”, ach amháin i gcás go bhforáiltear a mhalairt san Acht 
seo, conradh árachais saoil nó árachais neamhshaoil arna dhéanamh idir árachóir agus 
tomhaltóir;

 ciallaíonn “meán buanfasach” aon ionstraim lena gcumasaítear d’fhaighteoir faisnéis atá 
dírithe chuig an bhfaighteoir go pearsanta a stóráil, ar shlí a fhágfaidh go mbeidh rochtain 

1 IO Uimh. L 149, 11.06.2005, lch.22
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uirthi ionas gur féidir í a cheadú sa todhchaí go ceann tréimhse ama is leordhóthanach chun 
críocha na faisnéise, agus trínar féidir an fhaisnéis atá á stóráil a atáirgeadh gan í a athrú;

 ciallaíonn “mífhaisnéis chalaoiseach” mífhaisnéis atá bréagach nó míthreorach in aon 
phonc ábhartha agus—

  (a) arb eol don tomhaltóir í a bheith bréagach nó míthreorach, nó

  (b) ar a dtugann an tomhaltóir neamhaird go comhfhiosach i dtaobh í a bheith bréagach 
nó míthreorach, agus forléireofar “calaoiseach” nó “calaois” dá réir sin;

 tá le “idirghabhálaí árachais” an bhrí a thugtar dó le Rialachán 2 de Rialacháin an  
Aontais Eorpaigh (Dáileadh Árachais), 2018 (I.R. Uimh. 229 de 2018);

 ciallaíonn “árachóir” gnóthas árachais, is é sin le rá, gnóthas árachais de réir bhrí  
Rialachán 3 de Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Árachas agus Athárachas), 2015 (I.R. 
Uimh. 485 de 2015), Rialachán 2 de Rialacháin Chreata na gComhphobal Eorpach (Árachas 
Neamh-Shaoil), 1994 (I.R. Uimh. 359 de 1994) nó Rialachán 2 de Rialacháin Chreata na 
gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil), 1994 (I.R. Uimh. 360 de 1994), de réir mar is cuí;

 tá le “árachas saoil” an bhrí a thugtar dó le Rialachán 3 de Rialacháin an Aontais  
Eorpaigh (Árachas agus Athárachas), 2015 (I.R. Uimh. 485 de 2015);

 ciallaíonn “Aire” an tAire Airgeadais;

 tá le “árachas neamhshaoil” an bhrí a thugtar dó le Rialachán 3 de Rialacháin an Aontais 
Eorpaigh (Árachas agus Athárachas), 2015 (I.R. Uimh. 485 de 2015).

Réim an Achta

2. (1) Ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt, tá feidhm ag gach foráil den Acht seo  
maidir le conarthaí árachais saoil agus neamhshaoil arna ndéanamh, agus maidir le 
hathruithe ar na conarthaí árachais sin arna gcomhaontú, idir árachóir agus tomhaltóir 
tar éis thosach feidhme na forála lena mbaineann.

 (2) Ní athraítear leis an Acht seo aon chearta ná oibleagáidí, ná ní dhéanann an tAcht seo 
difear d’aon chearta ná oibleagáidí, a bhaineann leis na nithe seo a leanas nó a eascraíonn 
astu—

  (a) conradh athárachais,

  (b) conradh árachais a thagann faoi réim aicme 1(d), 4, 5, 6, 7, 11 nó 12 dá dtagraítear i 
Sceideal 1 a ghabhann le Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Árachas agus Athárachas), 
2015 (I.R. Uimh. 485 de 2015),

  (c) conradh árachais lena ngabhann gléas sainchuspóireach de réir bhrí Rialacháin an 
Aontais Eorpaigh (Árachas agus Athárachas), 2015 (I.R. Uimh. 485 de 2015), nó

  (d) dualgais Bhiúró Mótar-Árachóirí na hÉireann le linn dó a ghníomhaíochtaí a  
sheoladh i ndáil le hailt 19 go 21.

 (3) Níl feidhm ag aon fhoráil den Marine Insurance Act 1906 maidir le conradh árachais 
lena mbaineann an tAcht seo.

 a.1
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 (4) Níl feidhm ag aon fhoráil den Life Assurance Act 1774, mar a tugadh feidhm dó, maidir 
le hÉirinn, leis an Life Insurance (Ireland) Act 1866, maidir le conradh árachais lena 
mbaineann an tAcht seo.

Leasú ar Sceideal 2 a ghabhann le hAcht an Bhainc Cheannais, 1942

3. (1) Leasaítear Acht an Bhainc Cheannais, 1942, i gCuid 1 de Sceideal 2, tríd an méid seo a 
leanas a chur isteach ann:

“

47 Uimh.____ de 
2019

An tAcht um Chonarthaí 
Árachais i leith Tomhaltóirí, 
2019

Ailt 10, 11, 12, 13, 
14 agus 16

”.

 (2) Maidir leis an leasú a dhéantar ar Acht an Bhainc Cheannais, 1942 le fo-alt (1), agus 
maidir leis an leasú sin amháin, agus ionas nach ndéanfar difear d’oibriú an dlí ghinearálta 
a shonraítear i bhfo-alt (3), áit ina bhfuil tagairt in aon alt den Acht seo, a shonraítear sa 
leasú sin, do “árachóir”, déanfar an tagairt sin, i gcás go mbeidh idirghabhálaí árachais 
ag gníomhú thar ceann árachóra, a fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt don 
idirghabhálaí árachais.

 (3) Is éard é an dlí ginearálta dá dtagraítear i bhfo-alt (2) an dlí ginearálta, mar atá feidhm 
aige maidir leis an Acht seo, trína meastar, maidir le gníomh nó neamhghníomh arna 
dhéanamh ag gníomhaire, amhail idirghabhálaí árachais, thar ceann árachóra, gur 
gníomh nó neamhghníomh arna dhéanamh ag an árachóir é.

Leasú ar alt 60 d’Acht an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean, 2017

4. Leasaítear alt 60 d’Acht an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean, 2017 trí na  
fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

 “(4A) (a) I mír (b) agus i bhfo-ailt (4B) agus (4C), ciallaíonn “Acht 2019” an 
tAcht um Chonarthaí Árachais i leith Tomhaltóirí, 2019.

  (b) Ní dochar fo-alt (4B) do ghinearáltacht fho-alt (2) mar a oibríonn 
sé d’fhonn a chumasú don Ombudsman breitheanna a thabhairt faoi 
threoir, i measc nithe eile, na n-achtachán a bhaineann leis an tseirbhís 
airgeadais lena mbaineann, lena n-áirítear, de réir mar a bheidh, Acht 
2019.

 (4B) Beidh feidhm ag forálacha alt 26 d’Acht 2019 i ndáil le cumhacht an 
Ombudsman faoi fho-alt (4)(d) chun a threorú go n-íocfar cúiteamh i 
ngearán, a bhfuil conradh árachais i gceist leis, mar atá feidhm acu i ndáil 
le cumhacht cúirte dlínse inniúla chun dámhachtain damáistí a dhéanamh in 
éileamh faoi chonradh árachais.

 (4C) Ní fheidhmeoidh an tOmbudsman an chumhacht faoi alt 26 d’Acht 2019 
a mhéid a bheadh de thoradh ar í a fheidhmiú gur mhó an tsuim iomlán 
cúitimh ab iníoctha i leith an ghearáin lena mbaineann ná an méid, ar 
mhodh cúitimh, a bhfuil dlínse ag an Ombudsman a threorú go n-íocfar é 
faoin Acht seo.”.

 a.2 
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Rialacháin agus cóid chleachtais

5. Féadfaidh Banc Ceannais na hÉireann cód cleachtais a eisiúint maidir leis an bhfoirm ina 
mbeidh conradh árachais nó maidir le haon cheanglais eile a bhaineann le conradh den  
sórt sin atá san Acht seo.

An éifeacht a bheidh le cóid chleachtais

6. Maidir le cód cleachtais, a dhéanfar faoi aon achtachán nó faoi aon ionstraim faoi 
achtachán, ina mbeidh treoir phraiticiúil a bheadh ina cúnamh do chúirt nó do chomhlacht 
breithnitheach eile amhail an tOmbudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean, le linn 
di nó dó cinneadh a dhéanamh i dtaobh aon saincheist a bheidh os a comhair nó os a 
chomhair i dtaca le conradh árachais i leith tomhaltóra lena mbaineann an tAcht seo, beidh 
sé inghlactha chun na críche sin agus féadfar é a chur i gcuntas.

Leas inárachaithe

7. (1) Maidir le héileamh ag tomhaltóir faoi chonradh árachais is conradh bailí árachais thairis 
sin, ní dhiúltóidh an t-árachóir é de bhíthin amháin nach bhfuil ag an tomhaltóir, nó nach 
raibh ag an tomhaltóir tráth an chonartha a dhéanamh, leas in ábhar an chonartha.

 (2) I gcás go gceanglófar ar an tomhaltóir, toisc gur conradh slánaíochta é an conradh 
árachais freisin, leas a bheith aige nó aici in ábhar an chonartha, ní rachaidh an leas a 
cheanglófar ar an tomhaltóir a bheith aige nó aici thar ionchas fíorasach a bheith ann 
go dtiocfadh tairbhe eacnamaíoch as caomhnú an ábhair, nó go dtiocfadh caillteanas 
eacnamaíoch as díothú an ábhair, as é a dhamáistiú nó a chailleadh is rud a d’eascródh sa 
ghnáthchúrsa.

 (3) Ní shaorfar árachóir ó dhliteanas faoin gconradh árachais de bhíthin amháin nach 
sonraítear i ndoiciméad polasaí ainm an duine a fhéadfaidh tairbhe a fháil faoin gconradh.

Dualgais réamhchonarthacha tomhaltóra agus árachóra

8. (1) Déantar, ag an gcéim réamhchonarthach de chonradh árachais, na dualgais san alt seo 
a chur in ionad phrionsabal an mheoin lánmhacánta (uberrima fides) agus in ionad 
aon dualgas de chuid tomhaltóra maidir le nochtadh (lena n-áirítear aon dualgas ar an 
tomhaltóir faisnéis a thabhairt go saorálach) a raibh feidhm aige roimh thosach feidhme 
an ailt seo (is cuma an faoin dlí coiteann nó faoi achtachán a d’eascair an prionsabal nó 
an dualgas sin).

	 (2)	 Ní	bhainfidh	an	dualgas	réamhchonarthach	a	bheidh	ar	thomhaltóir	maidir	le	nochtadh	
ach	 le	 freagraí	a	 thabhairt	ar	cheisteanna	a	chuirfidh	an	 t-árachóir,	 agus	ní	bheidh	an	
tomhaltóir faoi aon dualgas aon fhaisnéis a thabhairt go saorálach ar faisnéis í de bhreis 
ar an bhfaisnéis sin is gá a thabhairt mar fhreagra ar na ceisteanna sin.

 (3) I gcás go n-iarrfaidh an t-árachóir ar an tomhaltóir ag an gcéim réamhchonarthach 
faisnéis a sholáthar don árachóir, beidh an t-árachóir faoi dhualgas ceisteanna sonracha a 
chur,	ar	pháipéar	nó	ar	mheán	buanfasach	eile,	agus	ní	úsáidfidh	sé	ceisteanna	ginearálta.

 (4) Toimhdeofar, mura suífear a mhalairt, gurb eol don tomhaltóir go bhfuil ní a gcuireann 
an t-árachóir ceist shonrach ina thaobh ábhartha maidir leis an bpriacal a ghlacann an 
t-árachóir sin air féin nó maidir leis an árachóir sin do ríomh na préimhe, nó maidir leo 
araon.
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	 (5)	 (a)	 I	gcás	go	gcuirfidh	an	t-árachóir	ceisteanna,	dréachtófar	na	ceisteanna	sin	i	dteanga	
shoiléir intuigthe, agus is ar an árachóir a bheidh an dualgas a chruthú go bhfuil na 
ceisteanna soiléir agus intuigthe.

  (b) I gcás go mbeidh athbhrí nó amhras ann maidir leis an mbrí atá le ceist, is ag an  
léiriú is mó fabhar don tomhaltóir a bheidh an forlámhas.

 (6) Ní ceadmhach d’árachóir na leigheasanna atá ar fáil faoin Acht seo (lena n-áirítear an 
leigheas chun dliteanas a shéanadh nó chun teorainn a chur leis an méid a íocfar ar 
scór an chonartha árachais) a úsáid ach amháin má shuíonn sé go raibh neamhnochtadh 
faisnéise ábhartha ina chúis éifeachtach leis an árachóir do dhéanamh an chonartha 
iomchuí árachais agus ar na téarmaí ar a ndearna sé amhlaidh.

	 (7)	 (a)	 Beidh	 an	 tomhaltóir	 faoi	 dhualgas	 na	 ceisteanna	 go	 léir	 a	 chuirfidh	 an	 t-árachóir	
air nó uirthi a fhreagairt go macánta agus cúram réasúnach á ghlacadh aige nó aici 
(is faoi threoir chúram réasúnach an ghnáth-thomhaltóra a bheidh cúram réasúnach 
tástáilte).

  (b) Le linn cinneadh a dhéanamh i dtaobh ar chomhlíon an tomhaltóir an dualgas sin, 
beidh aird ar na nithe seo a leanas i measc nithe eile:

   (i) an cineál conartha árachais atá i gceist agus an spriocmhargadh atá aige;

   (ii) aon ábhar míniúcháin nó poiblíocht iomchuí a bheidh táirgthe nó údaraithe ag an 
árachóir;

   (iii) a shoiléire agus a shonraí atá ceisteanna an árachóra;

   (iv) cibé acu atá gníomhaire ag déanamh ionadaíocht don tomhaltóir agus imthosca 
na hionadaíochta sin; agus

   (v) gur féidir a bheith ag súil leis go mbeidh roinnt tomhaltóirí i seilbh níos mó 
faisnéise ná tomhaltóirí eile.

 (8) Maidir leis an tástáil a dhéanfar ar a mbeidh ábhartha, agus maidir le réim na  
gceisteanna a fhéadfaidh an t-árachóir a chur ar an tomhaltóir dá dhroim sin, ní dochar 
iad—

  (a) do cheanglais na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 go 2018, agus

  (b) d’fhorálacha an Achta um Cheartas Coiriúil (Ciontuithe Spíonta agus Nochtadh 
Áirithe), 2016.

 (9) Déanfaidh gach árachóir, sula ndéanfar conradh árachais, nó sula n-athnuafar é, cineál 
ginearálta an dualgais réamhchonarthaigh maidir le nochtadh agus an éifeacht a bheidh 
leis a chur in iúl don tomhaltóir ar pháipéar nó ar mheán buanfasach eile.

 (10) (a) Measfar, maidir le haon dualgas breise a bheidh ar an tomhaltóir maidir le nochtadh, 
go mbeidh sé tarscaoilte ag árachóir i gcás go mainneoidh sé imscrúdú a dhéanamh 
ar fhreagra ar cheist atá in easnamh nó ar fhreagra ar cheist ar léir é a bheith 
neamhiomlán.

  (b) Níl feidhm ag an tarscaoileadh i mír (a) i gcás gur as ceilt chalaoiseach, intinneach 
nó mheargánta a eascraíonn an neamhnochtadh.

 a.8
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Leigheasanna comhréireacha ar mhífhaisnéis

9. (1) Déantar foráil leis an alt seo maidir le leigheasanna atá i gcomhréir le héifeachtaí aon 
mhífhaisnéise ar leasanna an árachóra agus an tomhaltóra faoi threoir cibé an raibh an 
mhífhaisnéis—

  (a) neamhurchóideach (is é sin, mífhaisnéis nach raibh faillíoch ná calaoiseach),

  (b) faillíoch, nó

  (c) calaoiseach.

 (2) I gcás go ndéanfar éileamh faoi chonradh árachais agus i gcás gur chomhaill an  
tomhaltóir an dualgas faoi alt 8 maidir le ceisteanna a fhreagairt go macánta agus  
cúram réasúnach á ghlacadh aige nó aici, ach i gcás go mbeidh mífhaisnéis 
neamhurchóideach i bhfreagra, ceanglófar ar an árachóir íoc as an éileamh arna 
dhéanamh agus ní bheidh sé i dteideal an conradh a neamhniú ar an bhforas go raibh 
mífhaisnéis ann.

 (3) I gcás go ndéanfar éileamh faoi chonradh árachais agus i gcás gur chomhaill an  
tomhaltóir an dualgas faoi alt 8 maidir le ceisteanna a fhreagairt go macánta agus cúram 
réasúnach á ghlacadh aige nó aici, ach i gcás go mbeidh mífhaisnéis fhaillíoch (is é sin, 
mífhaisnéis nach raibh calaoiseach) i bhfreagra, léireofar sa leigheas a bheidh ar fáil don 
árachóir a mbeadh déanta ag an árachóir dá mbeadh sé ar an eolas faoi na fíorais iomlána 
agus bunófar é ar thástáil chúitimh chomhréireach.

 (4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (3), i gcás go mbeidh mífhaisnéis fhaillíoch i 
bhfreagra arna thabhairt ag an tomhaltóir—

  (a) más rud é nach ndéanfadh an t-árachóir an conradh árachais ar théarmaí ar bith, 
féadfaidh an t-árachóir an conradh a neamhniú agus diúltú do gach éileamh, ach 
déanfaidh sé na préimheanna a íocadh a thabhairt ar ais,

  (b) más rud é go ndéanfadh an t-árachóir an conradh árachais, ach ar théarmaí éagsúla 
(gan téarmaí a bhaineann leis an bpréimh a áireamh), déileálfar leis an gconradh 
amhail is dá mba rud é go ndearnadh é ar na téarmaí éagsúla sin má cheanglaíonn an 
t-árachóir amhlaidh é,

  (c) más rud é go ndéanfadh an t-árachóir an conradh árachais (is cuma arbh iad na  
téarmaí céanna nó téarmaí éagsúla na téarmaí a bhaineann le nithe seachas an 
phréimh), ach go ndéanfadh sé préimh níos airde a mhuirearú, féadfaidh an t-árachóir 
an méid a bheidh le híoc ar éileamh a laghdú go comhréireach,

  (d) i gcás nach mbeidh éileamh ar bith gan íoc faoin gconradh árachais, féadfaidh an 
t-árachóir—

   (i) fógra a thabhairt don tomhaltóir á rá go ndéanfaidh sé, i gcás éilimh, na 
leigheasanna i míreanna (a) go (c) a fheidhmiú, nó

   (ii) i gcás conradh árachais neamhshaoil agus sa chás sin amháin, an conradh a 
fhoirceannadh trí fhógra réasúnach a thabhairt don tomhaltóir.

 (5) I gcás go ndéanfar éileamh faoi chonradh árachais agus i gcás go mbeidh mífhaisnéis 
chalaoiseach i bhfreagra ón tomhaltóir nó i gcás go mbeidh calaois d’aon chineál eile i 
gceist le hiompar ar bith ar thaobh an tomhaltóra (atá bainteach leis an gconradh nó leis 
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na céimeanna as a leanfaidh a bhunú), beidh an t-árachóir i dteideal an conradh árachais 
a neamhniú.

Soláthar faisnéise is iomchuí maidir le conradh árachais agus léiriú téarmaí áirithe

10. (1) Laistigh de thréimhse ama réasúnach tar éis conradh árachais a thabhairt chun críche, 
déanfaidh an t-árachóir, i gcás gurb iomchuí sin maidir leis an gconradh áirithe, an fhoirm 
iarratais chomhlánaithe nó an fhoirm thogra chomhlánaithe a sholáthar don tomhaltóir ar 
pháipéar nó ar mheán buanfasach eile.

 (2) I gcás go mbeidh athbhrí nó amhras ann maidir leis an mbrí atá le téarma in aon  
doiciméad dá dtagraítear i bhfo-alt (1), beidh feidhm ag an riail dlí is infheidhme maidir 
le conarthaí árachais, eadhon, gurb ag an léiriú is mó fabhar don tomhaltóir, nó don 
tairbhí, de réir mar is cuí, a bheidh an forlámhas.

Ceart chun tarraingt siar as conradh árachais trí fhógra a thabhairt: tréimhse mharana

11. (1) Faoi réir fho-alt (3), i gcás nach mbeidh teidlíocht an tomhaltóra chun conradh árachais 
a chealú faoi rialú ag Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Árachas agus Athárachas), 2015 
(I.R. Uimh. 485 de 2015) nó ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cianmhargú 
Seirbhísí Airgeadais Tomhaltóirí), 2004 (I.R. Uimh. 853 de 2004), féadfaidh tomhaltóir 
conradh árachais a chealú, trí fhógra i scríbhinn i dtaobh an chealaithe a thabhairt don 
árachóir, laistigh de 14 lá oibre tar éis an dáta ar a mbeidh sé curtha in iúl don tomhaltóir 
go bhfuil an conradh tugtha chun críche.

 (2) Maidir le duine do thabhairt fógra i dtaobh conradh a chealú, is é an éifeacht a bheidh  
leis go ndéanfar an duine a scaoileadh ó aon oibleagáid bhreise a eascróidh as an 
gconradh.

 (3) Níl feidhm ag an gceart chun conradh árachais a chealú faoi fho-alt (1) i gcás gur  
giorra ná mí amháin ré an chonartha.

 (4) I gcás go ndéanfaidh an tomhaltóir an conradh árachais a chealú faoi fho-alt (1), ní 
dhéanfaidh an t-árachóir aon chostas airgeadais a fhorchur ar an tomhaltóir seachas 
costas na préimhe i leith thréimhse an chumhdaigh.

Conradh árachais a athnuachan

12. (1) I gcás conradh árachais neamhshaoil, déanfaidh an t-árachóir, le linn dó nó di fógra 
athnuachana a eisiúint chuig tomhaltóir, sceideal a thabhairt don tomhaltóir ina leagfar 
amach na nithe seo a leanas:

  (a) aon phréimheanna arna n-íoc ag an tomhaltóir leis an árachóir sna cúig bliana  
roimhe sin ar scór an chonartha, agus

  (b) liosta d’aon éilimh, lena n-áirítear, i gcás éilimh den sórt sin a bheith déanta, éilimh 
tríú páirtithe, a bheidh íoctha, ar scór an chonartha, ag an árachóir leis an tomhaltóir 
(nó, de réir mar a bheidh, leis an tríú páirtí nó leis na tríú páirtithe lena mbaineann) 
sna 5 bliana roimhe sin, ach amháin, i gcás gur conradh árachais sláinte de réir bhrí 
alt 2(1) den Acht Árachais Sláinte, 1994 an conradh lena mbaineann.

 (2) I gcás go mbeidh aon choigeartú lár téarma déanta ar an gconradh in aon bhliain de  
na cúig bliana roimhe sin, comhlíonfar an fhaisnéis a bheidh le soláthar chun críocha 
fho-alt (1)(a):
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  (a) trí fhigiúr préimhe bliantúlaithe a sholáthar le haghaidh na bliana nó na mblianta 
iomchuí gan táillí ná muirir arna gcur chun feidhme mar thoradh ar an gcoigeartú sin 
a áireamh, agus

	 	 (b)	 trí	 ráiteas	 ina	 gcuirfear	 in	 iúl	 go	 bhféadfadh	 sé	 nach	 léireoidh	 an	 figiúr	 préimhe	
bliantúlaithe a thaispeántar an phréimh iarbhír arna híoc sa bhliain nó sna blianta 
iomchuí.

 (3) I bhfo-alt (2), maidir leis an tagairt d’aon choigeartú lár téarma arna dhéanamh ar an 
gconradh, is tagairt í d’aon athrú arna dhéanamh go dleathach ar fhorálacha an chonartha, 
aon tráth le linn a ré, ar dá thoradh a dhéanfar athrú ar mhéid na préimhe arna mhuirearú 
nó ar chur chun feidhme aon táille nó muirir eile.

Conradh árachais a chealú

13. (1) I gcás go ndéanfaidh árachóir, de réir an chonartha, fógra a thabhairt do thomhaltóir  
á rá go bhfuil conradh árachais á chealú ag an árachóir, déanfaidh an t-árachóir iarmhéid 
na préimhe i leith a mbeidh fágtha de théarma an chonartha a aisíoc leis an tomhaltóir 
agus déanfaidh sé an chúis nó na cúiseanna leis an gcealú a thabhairt don tomhaltóir.

 (2) Ní dhéanfaidh an t-árachóir aon chostas airgeadais a fhorchur ar an tomhaltóir i gcás  
go ndéanfar, de réir an ailt seo, conradh árachais a chealú.

Dualgais tomhaltóra agus árachóra tráth athnuachana

14. (1) Ní ghlacfar leis an dualgas maidir le nochtadh in alt 8 mar ní a thugann le tuiscint 
go mbeidh tomhaltóir, a chomhaill an dualgas sin maidir le nochtadh ar ócáid roimhe 
sin, faoi oibleagáid, tráth an chonartha árachais a athnuachan, aon fhaisnéis bhreise a 
sholáthar don árachóir, is cuma an mbaineann an fhaisnéis sin le nithe a bhfuil athrú 
tagtha orthu nó le nithe eile, mura rud é gur cheangail an t-árachóir go sainráite ar an 
tomhaltóir déanamh amhlaidh de réir fho-alt (2).

 (2) I gcás go mbeidh sé ar intinn ag árachóir go mbeidh ar an tomhaltóir faisnéis bhreise 
maidir le ní áirithe a sholáthar tráth na hathnuachana, féadfaidh sé—

  (a) ceist shonrach a chur ar an tomhaltóir ar pháipéar nó ar mheán buanfasach eile  
maidir leis an ní, nó

  (b) a iarraidh ar an tomhaltóir ar pháipéar nó ar mheán buanfasach eile nuashonrú a 
dhéanamh ar fhaisnéis arna soláthar roimhe sin maidir leis an ní sin, a dtabharfaidh 
an t-árachóir tuairisc shonrach air, agus déanfaidh an t-árachóir cóip i scríbhinn den 
ní a nochtadh roimhe sin a sholáthar don tomhaltóir.

 (3) I gcás go n-iarrfaidh an t-árachóir ar an tomhaltóir tráth na hathnuachana faisnéis a 
sholáthar don árachóir, beidh an t-árachóir faoi dhualgas ceisteanna sonracha a chur, ar 
pháipéar	nó	ar	mheán	buanfasach	eile,	agus	ní	úsáidfidh	sé	ceisteanna	ginearálta.

 (4) Beidh an tomhaltóir faoi dhualgas freagra a thabhairt go macánta agus cúram réasúnach 
á ghlacadh aige nó aici (a bhfuil an bhrí chéanna leis agus atá leis in alt 8) ar aon 
iarrataí ón árachóir tráth an chonartha árachais a athnuachan agus, mura ndéanfaidh an 
tomhaltóir aon fhaisnéis nua a sholáthar mar fhreagairt d’iarraidh an árachóra, agus i 
gcás go leanfaidh an tomhaltóir den phréimh athnuachana a íoc, toimhdeofar nach bhfuil 
athrú tagtha ar an bhfaisnéis arna soláthar roimhe sin.

 a.12
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 (5) Ní mheasfar go ndéanfaidh athnuachan an chonartha árachais ag an árachóir, ann féin, 
aon sárú roimhe sin ar aon dualgas maidir le nochtadh a eascróidh faoin Acht seo a 
leigheas.

 (6) Déanfaidh an t-árachóir, laistigh de thréimhse ama réasúnach roimh chonradh árachais 
a athnuachan (agus in aon chás tráth nach déanaí ná 20 lá oibre sula ndéanfar é a 
athnuachan), fógra a thabhairt don tomhaltóir ar pháipéar nó ar mheán buanfasach eile 
i dtaobh aon athrú a bheidh déanta ar théarmaí agus coinníollacha an pholasaí, agus 
úsáidfidh	sé	teanga	shoiléir	intuigthe	le	linn	dó	déanamh	amhlaidh.

Dualgais iarchonarthacha tomhaltóra agus árachóra

15. (1) Déantar, ag na céimeanna go léir tar éis an conradh árachais a dhéanamh, na dualgais 
san alt seo a chur in ionad phrionsabal an mheoin lánmhacánta (uberrima fides) a raibh 
feidhm aige roimh theacht i bhfeidhm don alt seo (is cuma an faoin dlí coiteann nó faoi 
achtachán a d’eascair an prionsabal sin).

 (2) Beidh tomhaltóir faoi dhualgas an phréimh a íoc laistigh de thréimhse ama réasúnach,  
nó de réir théarmaí an chonartha, ar choinníoll go mbeidh na téarmaí sin de réir  
cheanglais alt 20.

 (3) Féadfaidh árachóir éileamh arna dhéanamh ag tomhaltóir faoi chonradh árachais a 
dhiúltú i gcás go mbeidh athrú tagtha ar ábhar an chonartha árachais, lena n-áirítear 
mar a thuairiscítear i gclásal um “athrú priacail”, agus i gcás go mbeidh imthosca 
athraithe chomh mór sin gur féidir leis an árachóir a rá go cuí gur ní é an priacal nua nár 
chomhaontaigh sé a chumhdach de réir fhorléiriú fíor an pholasaí.

 (4) (a) Ní bheidh feidhm ag clásal um “athrú priacail” i gconradh árachais ach amháin in 
imthosca ina mbeidh athrú tagtha ar ábhar an chonartha árachais.

  (b) Beidh clásal um “athrú priacail” ar neamhní i gcás go n-airbheartaíonn sé feidhm a 
bheith aige i gcás nach ndearnadh ach modhnú ar an bpriacal atá árachaithe.

 (5) Aon chlásal i gconradh árachais ina dtagraítear do “athrú ábhartha”, léireofar é mar 
chlásal ina dtagraítear d’athruithe a fhágann gur mó an priacal ná an priacal a raibh na 
páirtithe conarthacha, le réasún, ina oirchill nuair a tugadh an conradh árachais chun 
críche.

 (6) Maidir le hárachóir a bhfuil sé ar intinn aige nithe áirithe a eisiamh óna gcumhdach 
faoin gconradh árachais, déanfaidh sé amhlaidh go sainráite i scríbhinn roimh thosach 
feidhme an chonartha.

Éilimh a láimhseáil: dualgais tomhaltóra agus árachóra

16. (1) Comhoibreoidh an tomhaltóir leis an árachóir chun teagmhais árachaithe a imscrúdú, 
lena n-áirítear trí fhreagairt d’iarrataí réasúnacha ar fhaisnéis ar mhodh atá macánta  
agus réasúnta cúramach.

 (2) Tabharfaidh an tomhaltóir fógra don árachóir á rá gur tharla teagmhas árachaithe laistigh 
de thréimhse ama réasúnach nó de réir théarmaí an chonartha, ar choinníoll go mbeidh 
na téarmaí sin de réir cheanglais alt 20.

 a.14
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 (3) I gcás nach ndéanfar dochar don árachóir toisc nár chomhlíon an tomhaltóir tréimhse 
fógra shonraithe, ní bheidh an t-árachóir i dteideal dliteanas faoin éileamh a dhiúltú ar an 
bhforas sin amháin.

 (4) Gan dochar d’aon dualgais eile san alt seo agus do cheart árachóra an cinneadh 
críochnaitheach a dhéanamh i ndáil le héileamh, beidh an t-árachóir faoi dhualgas—

  (a) aon éileamh arna dhéanamh i ndáil leis an gconradh árachais (“éileamh”) a láimhseáil 
go pras agus go cothrom,

  (b) i gcás nárbh é nó nárbh í an tomhaltóir féin a rinne é, fógra a thabhairt do thomhaltóir 
i dtaobh éileamh a bheith déanta a luaithe is indéanta tar éis don árachóir a bheith 
curtha ar an eolas faoin éileamh,

  (c) dul i dteagmháil leis an tomhaltóir maidir le héileamh, agus tabharfar deis don 
tomhaltóir	le	linn	na	teagmhála	sin	fianaise	iomchuí	a	chur	faoi	bhráid	an	árachóra	a	
d’fhéadfadh bonn eolais a chur ar fáil le haghaidh chinneadh an árachóra maidir leis 
an éileamh,

  (d) i gcás éileamh a bheith socraithe nó curtha de láimh ar shlí eile, an méid ar ar 
socraíodh é nó ar ar cuireadh de láimh ar shlí eile é agus an chúis nó na cúiseanna ar 
socraíodh é nó ar cuireadh de láimh amhlaidh é a chur in iúl don tomhaltóir.

 (5) Maidir le tagairt i bhfo-alt (4)(d) d’éileamh a bheith curtha de láimh ar shlí eile, folaíonn 
sí tagairt d’éileamh a bheith curtha de láimh de bhíthin dliteanas, i gcoinne an árachóra, 
a bheith suite in imeachtaí dlí nó eadrána i leith an ní nó na nithe lena mbaineann ach, 
i gcás go ndéanfar an t-éileamh a chur de láimh ar an modh sin, maidir leis an dualgas 
faoi fho-alt (4)(d) chun an chúis a ndearnadh an t-éileamh a chur de láimh amhlaidh a 
chur in iúl don tomhaltóir, féadfar é a chomhall tríd an tomhaltóir a threorú chuig an 
mbreithiúnas nó chuig an dámhachtain eadrána lena mbaineann.

 (6) I ndáil le haon éileamh arna dhéanamh i ndáil le conradh árachais (cibé acu ag an 
tomhaltóir nó ag tríú páirtí), ní mhainneoidh árachóir, chun na críche dá dtagraítear i 
bhfo-alt (7), dul i dteagmháil leis an tomhaltóir nó leis an tríú páirtí ar bhealach fónta 
maidir le comhfhreagras an tomhaltóra nó an tríú páirtí faoin ní (leis an árachóir).

 (7) Is é an chríoch dá dtagraítear i bhfo-alt (6) an tomhaltóir nó an tríú páirtí a chur ó chearta 
conarthacha i leith an éilimh a fheidhmiú.

 (8) Déanfaidh an t-árachóir aon suimeanna a bheidh dlite don tomhaltóir i leith an éilimh a 
íoc laistigh de thréimhse ama réasúnach.

 (9) I gcás nach féidir luach iomlán an éilimh a chainníochtú laistigh de thréimhse ama 
réasúnach ach i gcás go mbeifear tar éis cuid den luach iomlán a chainníochtú, déanfaidh 
an t-árachóir an chuid sin a íoc leis an tomhaltóir laistigh de thréimhse ama réasúnach.

 (10) Más rud é, tar éis éileamh a bheith déanta faoi chonradh árachais, go dtiocfaidh an 
tomhaltóir nó an t-árachóir ar an eolas faoi fhaisnéis (lena n-áirítear faisnéis a bheadh 
faoi réir pribhléide murach sin) a thacódh le bailíocht an éilimh arna dhéanamh ag an 
tomhaltóir nó, de réir mar a bheidh, a dhéanfadh dochar do bhailíocht an éilimh sin, 
beidh an tomhaltóir nó, de réir mar a bheidh, an t-árachóir faoi dhualgas an fhaisnéis sin 
a nochtadh don pháirtí eile.

 a.16



15

[Uimh. 53.][2019.]
  

An tAcht um Chonarthaí Árachais 
i leith Tomhaltóirí, 2019.

Teorainneacha le híoc éilimh a iarchur go dtí go mbeidh oibreacha, etc. tugtha chun críche, 
i gcás conarthaí maoine

17. (1) San alt seo—

  ciallaíonn “méid socraíochta éilimh”, i leith éileamh iomchuí—

  (a) mura bhfuil feidhm ag mír (b), an méid is iníoctha faoin gconradh árachais iomchuí 
leis an tomhaltóir i leith damáiste do mhaoin, is ábhar don éileamh, nó

  (b) méid i leith damáiste den sórt sin a sonraíonn an t-árachóir don tomhaltóir ina leith—

   (i) go bhfuil an t-árachóir toilteanach é a íoc leis an tomhaltóir, bunaithe ar 
mheastachán ar chostas na hoibre deisiúcháin, athsholáthair nó athshuímh atá i 
gceist, agus

   (ii) go ndéanfar, trína íoc (má chomhaontaíonn an tomhaltóir leis sin), dliteanas an 
árachóra faoin gconradh a urscaoileadh i leith an éileamh;

  ciallaíonn “éileamh iomchuí” éileamh faoi chonradh árachais iomchuí i leith damáiste 
do mhaoin a chumhdaítear faoin gconradh;

  ciallaíonn “conradh árachais iomchuí” conradh árachais trína soláthraítear árachas i leith 
damáiste do mhaoin (cibé acu i dteannta nithe eile nó nach ea).

 (2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le haon fhoráil de chonradh árachais iomchuí nach bhfuil 
d’oibleagáid ar an árachóir fúithi, agus i leith méid socraíochta éilimh, méid iomlán na 
socraíochta sin a íoc mura gcomhlíonfar agus go dtí go gcomhlíonfar na coinníollacha 
seo a leanas, eadhon, go mbeidh an obair dheisiúcháin, athsholáthair nó athshuímh atá 
i gceist críochnaithe agus go mbeidh doiciméadacht shonraithe, i leith na hoibre sin, 
tugtha don árachóir.

 (3) I ndáil le foráil lena mbaineann an t-alt seo—

  (a) beidh an fhoráil ar neamhní mura rud é, roimh thosach feidhme an chonartha árachais 
iomchuí, go ndíreofar aird an tomhaltóra ar an bhforáil, ar pháipéar nó ar mheán 
buanfasach eile, agus i dtéarmaí a bheidh soiléir agus gan débhrí,

  (b) d’ainneoin mhír (a) a bheith comhlíonta ach gan dochar do mhír (c), ní dhéanfaidh 
an t-árachóir an fhoráil i leith éileamh iomchuí a agairt mura rud é, tráth déanta 
an éilimh, go ndíreofar aird an tomhaltóra ar an bhforáil ar pháipéar nó ar mheán 
buanfasach eile, agus

  (c) forléireofar an fhoráil agus oibreoidh sí mar fhoráil atá faoi réir an teorannaithe seo 
a leanas, eadhon, maidir le méid an mhéid socraíochta éilimh, a bhféadfar a íoc a 
iarchur go dtí an tráth a gcomhallfar na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt (2), ní 
mó é ná—

   (i) 5 faoin gcéad den mhéid socraíochta éilimh - i gcás inar lú ná €40,000 an méid 
socraíochta éilimh,

   (ii) 10 faoin gcéad den mhéid socraíochta éilimh - i gcás inarb é €40,000 nó níos mó 
an méid socraíochta éilimh.
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Leigheasanna comhréireacha agus éilimh a láimhseáil

18. (1) I gcás go mbeidh in éileamh arna dhéanamh ag tomhaltóir faoi chonradh árachais 
faisnéis atá bréagach nó míthreorach in aon phonc ábhartha agus is faisnéis arb eol don 
tomhaltóir í a bheith bréagach nó míthreorach nó ar a dtugann sé nó sí neamhaird go 
comhfhiosach i dtaobh í a bheith bréagach nó míthreorach, beidh an t-árachóir i dteideal 
diúltú don éileamh a íoc agus beidh sé i dteideal an conradh a fhoirceannadh.

 (2) Ní dhéanfar difear d’éileamh bailí arna dhéanamh faoi pholasaí i gcás go ndéanfaidh an 
tomhaltóir éileamh calaoiseach dá éis sin faoin bpolasaí céanna nó i gcás go ndéanfar 
fianaise	nó	faisnéis	chalaoiseach	a	chur	faoi	bhráid	an	árachóra	nó	a	thabhairt	ar	aird	mar	
thaca leis.

 (3) I gcás go dtiocfaidh árachóir ar an eolas go bhfuil éileamh calaoiseach déanta ag 
tomhaltóir, féadfaidh an t-árachóir, a luaithe is indéanta tar éis dó teacht ar an eolas 
sin, fógra ar pháipéar nó ar mheán buanfasach eile a thabhairt don tomhaltóir á rá go 
bhfuil an conradh árachais á neamhniú aige, agus má thugann an t-árachóir fógra á rá 
sin don tomhaltóir, déileálfar leis an gconradh árachais mar chonradh a foirceannadh 
le héifeacht ó dháta an éilimh chalaoisigh a chur faoina bhráid (dá ngairtear “dáta an 
ghnímh chalaoisigh” san fho-alt seo), agus air sin—

  (a) féadfaidh an t-árachóir diúltú a bheith faoi dhliteanas ar bith don tomhaltóir faoin 
gconradh árachais i leith aon éileamh arna dhéanamh tar éis dháta an ghnímh 
chalaoisigh, agus

  (b) ní gá don árachóir aon cheann de na préimheanna a bheidh íoctha faoin gconradh 
árachais a thabhairt ar ais.

 (4) (a) I gcás go mbeidh i gconradh árachais téarma nó coinníoll lena n-eisiafar cumhdach 
ar chaillteanas nó damáiste do mhaoin arb é is cúis leis gníomh coiriúil nó gníomh 
d’aon ghnó nó neamhghníomh ar thaobh tomhaltóra nó aon duine eile, ní bheidh 
feidhm ag an eisiamh ach amháin maidir le héileamh ó dhuine—

   (i) arbh é a ghníomh nó a gníomh nó a neamhghníomh ba chúis leis an gcaillteanas 
nó leis an damáiste,

   (ii) a neartaigh leis an ngníomh nó leis an neamhghníomh nó a d’oibrigh i gclaonpháirt 
chun an gníomh nó an neamhghníomh a dhéanamh, nó

   (iii) a thoiligh leis an ngníomh nó leis an neamhghníomh agus arbh eol dó nó di nó 
ar chóir gurbh eol dó nó di go dtiocfadh an caillteanas nó an damáiste as an 
ngníomh nó as an neamhghníomh.

  (b) Ní léireofar aon ní i mír (a) mar ní lena gceadófar do dhuine a bhfuil a mhaoin nó a 
maoin árachaithe faoin gconradh árachais níos mó ná leas comhréireach an duine sin 
a ghnóthú sa mhaoin ar bhain caillteanas nó damáiste di.

  (c) Maidir le tomhaltóir a ndéanfaí a chumhdach nó a cumhdach faoin gconradh árachais 
a eisiamh murach mír (a), comhoibreoidh sé nó sí leis an árachóir maidir leis an 
gcaillteanas a imscrúdú, lena n-áirítear—

   (i) trí dhearbhú reachtúil a chur faoi bhráid an árachóra má iarrann an t-árachóir 
amhlaidh, agus
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	 	 	(ii)	 trí	 dhoiciméid	 a	 bheidh	 sonraithe	 ag	 an	 árachóir	 agus	 a	 bhainfidh	 leis	 an	
gcaillteanas a thabhairt ar aird lena scrúdú ar thráth réasúnach agus in áit 
réasúnach a bheidh sainainmnithe ag an árachóir.

 (5) Ní bheidh árachóir i dteideal éileamh a dhéanamh i gcoinne an tomhaltóra i leith an 
chostais a ghabhann le héileamh calaoiseach a imscrúdú.

Uiríll ó thomhaltóir agus téarmaí lena laghdaítear an priacal atá á fhrithghealladh (a 
chuirfear in ionad barántaí árachais)

19. (1) Déantar, i gconradh árachais, na forálacha san alt seo a chur in ionad an dlí a bhaineann 
le barántaí árachais a raibh feidhm aige roimh thosach feidhme an ailt seo (is cuma an 
faoin dlí coiteann nó faoi achtachán a d’eascair an dlí sin).

 (2) Aon ráiteas arna dhéanamh ag tomhaltóir i gconradh árachais nó i dtaca le conradh 
árachais, ar ráiteas é arna dhéanamh ag tomhaltóir nó is inchurtha i leith tomhaltóra 
maidir le staid gnóthaí nó ráiteas tuairime a bheith ann, ní bheidh éifeacht leis ach mar 
uiríoll arna dhéanamh ag an tomhaltóir chun an árachóra sula ndearnadh an conradh agus 
mar sin amháin.

 (3) Aon téarma i gconradh árachais a airbheartóidh aon ráiteas dá dtagraítear i bhfo-alt 
(2) a chomhshó ina bharánta (mar a thuigtear sa dlí a bhaineann le barántaí árachais 
roimh thosach feidhme an ailt seo), lena n-áirítear trí chlásal dearbhaithe um “bonn 
an chonartha” nó trí aon chlásal inchomparáide (lena n-áirítear clásal a thuairiscítear 
mar bharánta, baránta todhchaí, baránta gealltanais nó baránta leanúnach), beidh sé 
neamhbhailí.

 (4) I gconradh árachais, aon téarma i gconradh, cibé cuma ar a dtuairiscítear é, lena 
bhforchuirtear coinníoll sriantach leanúnach ar an tomhaltóir i gcúrsa an chonartha, 
déileálfar	leis	mar	choinníoll	fionraíochta	sa	mhéid	go	ndéanfar,	ar	choinníoll	den	sórt	sin	
a shárú, dliteanas an árachóra a fhionraí, faoi réir fho-alt (5), ar feadh ré an tsáraithe ach i 
gcás go mbeifear tar éis an sárú a leigheas faoin tráth a bheidh caillteanas tarlaithe, beidh 
d’oibleagáid ar an árachóir (d’éagmais aon chosaint eile ar an éileamh) aon éileamh arna 
dhéanamh faoin gconradh árachais a íoc.

 (5) Ní dhéanfar dliteanas an árachóra a fhionraí le fo-alt (4) más rud é, maidir leis an sárú 
dá dtagraítear san fho-alt sin a bheith tarlaithe, nár mhéadaigh sé, sna himthosca lena 
mbaineann, an priacal a bhain le caillteanas a tharla (ar caillteanas é a n-éilíonn an 
tomhaltóir go bhfuil an t-árachóir faoi dhliteanas ina leith).

 (6) (a) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le haon téarma i gconradh árachais, cibé 
cuma ar a dtuairiscítear é, a bhfuil d’éifeacht leis go laghdaítear an priacal, arna 
fhrithghealladh ag an árachóir, a bhaineann leis na nithe seo a leanas—

   (i) cineál áirithe caillteanais,

   (ii) caillteanas ar thráth áirithe, nó

   (iii) caillteanas i suíomh áirithe.

  (b) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (4), aon sárú ag an tomhaltóir ar an gcineál 
téarma i gconradh dá dtagraítear i mír (a), ní fhionróidh sé ach dliteanas an árachóra 
i leith an chineáil áirithe caillteanais sin, nó i leith caillteanas ar thráth áirithe nó i 
leith caillteanas i suíomh áirithe, de réir mar a bheidh, agus i gcás go mbeifear tar 
éis an sárú a leigheas faoin tráth a bheidh caillteanas tarlaithe, beidh d’oibleagáid 
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ar an árachóir (d’éagmais aon chosaint eile ar an éileamh) aon éileamh arna  
dhéanamh faoin gconradh árachais a íoc.

Téarmaí éagóracha nó dochraideacha

20. I dteannta feidhm a bheith ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Téarmaí Éagothroma 
i gConarthaí Tomhaltóirí), 1995 (I.R. Uimh. 27 de 1995) maidir le “tomhaltóir” mar a 
mhínítear é sna Rialacháin sin, beidh feidhm acu maidir le tomhaltóir de réir bhrí an Achta 
seo.

Ceart tríú páirtí éileamh a dhéanamh i gcoinne árachóra

21. (1) I gcás go mbeidh duine (dá ngairtear “an duine” san alt seo) árachaithe faoi chonradh 
árachais i gcoinne dliteanas a fhéadfaidh an duine a thabhú do thríú páirtí (agus go 
dtabhófar dliteanas den sórt sin) ansin, i gcás feidhm a bheith ag ceachtar díobh seo a 
leanas—

  (a) go bhfuil an duine tar éis bás a fháil, nó nach féidir teacht air nó uirthi, nó go bhfuil 
sé nó sí dócmhainneach, nó

  (b) gur dealraitheach do chúirt ar aon chúis eile gur cóir agus gur cothromasach a ordú 
amhlaidh,

  maidir le cearta an duine faoin gconradh i gcoinne an árachóra i leith an dliteanais, 
déanfar iad, d’ainneoin aon ní in aon achtachán nó riail dlí, a aistriú chuig an tríú páirtí, 
agus dílseoidh siad don tríú páirtí, dár tabhaíodh an dliteanas amhlaidh.

 (2) Beidh ceart ag tríú páirtí, dá réir sin, sna himthosca a thuairiscítear i bhfo-alt (1), méid 
aon chaillteanais a bhain don tríú páirtí a ghnóthú ón árachóir, de réir an chonartha 
árachais, d’ainneoin nach páirtí sa chonradh árachais an tríú páirtí.

	 (3)	 I	gcás	go	gcreidfidh	tríú	páirtí	le	réasún	go	bhfuil	dliteanas	lena	mbaineann	an	t-alt	seo	
tabhaithe ag an duine, beidh an tríú páirtí i dteideal, trí fhógra a thabhairt ar pháipéar nó 
ar mheán buanfasach eile, faisnéis a lorg ar an árachóir nó ar aon duine eile agus a fháil 
ón árachóir nó ó aon duine eile atá in ann í a sholáthar (agus ní dhiúltóidh ceachtar acu 
go míréasúnach an fhaisnéis sin a sholáthar), is faisnéis a bhaineann leis na nithe seo a 
leanas—

  (a) conradh árachais a bheith ar marthain faoina gcumhdaítear an dliteanas a shíltear a 
bheith i gceist nó a bhféadfaí a mheas ina leith go gcumhdaítear an dliteanas sin faoi,

  (b) má tá conradh den sórt sin ar marthain, cé hé an t-árachóir,

  (c) téarmaí an chonartha, agus

  (d) cibé acu a chuir an t-árachóir in iúl don duine go bhfuil sé ar intinn ag an árachóir 
dliteanas faoin gconradh a dhiúltú i leith an dliteanais a shíltear a bheith ar an duine.

 (4) Beidh tríú páirtí i dteideal imeachtaí a eisiúint go díreach i gcoinne an árachóra chun 
téarmaí an chonartha árachais a fhorfheidhmiú gan bheith tar éis dliteanas an duine a 
shuíomh i dtosach, ach sular féidir téarmaí an chonartha a fhorfheidhmiú i gcoinne an 
árachóra sna himeachtaí, ceanglófar ar an tríú páirtí dliteanas an duine a shuíomh.
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 (5) Chun críocha an ailt seo, ní shuífear dliteanas ach amháin má shuitear é a bheith ar 
marthain agus méid an dliteanais agus, chun na críche sin, ciallaíonn “suigh” é a 
shuíomh—

  (a) de bhua dearbhú faoi alt 22,

  (b) trí bhreithiúnas nó foraithne,

  (c) trí dhámhachtain in imeachtaí eadrána, nó

  (d) trí chomhaontú infhorfheidhmithe.

 (6) (a) I gcás go dtionscnóidh tríú páirtí imeachtaí go díreach i gcoinne árachóra, maidir le 
haon ní a rinne an tríú páirtí, arbh é a bheadh ann nó arbh é ba chionchúis leis, dá 
ndéanfadh an duine é, coinníoll den chonradh árachais a chomhall, déileálfar leis 
amhail is dá mba é nó í an duine a rinne é.

  (b) Gan dochar do mhír (a), beidh ar an tríú páirtí, i ndáil le héileamh an tríú páirtí, na 
hoibleagáidí céanna i leith an árachóra a bheadh ar an tríú páirtí dá mba é nó dá mba 
í an tríú páirtí an duine, agus féadfaidh sé nó sí oibleagáidí an duine i ndáil leis an 
gcaillteanas a urscaoileadh.

  (c) Beidh na cosaintí céanna ag an árachóir i gcoinne caingean arna tionscnamh ag an 
tríú páirtí a bheadh ag an árachóir i gcaingean arna tionscnamh ag an duine.

  (d) Gan dochar do mhír (c), beidh an t-árachóir i dteideal aon dliteanais arna dtabhú ag 
an duine i bhfabhar an árachóra a fhritháireamh i gcoinne aon dliteanas a bheidh dlite 
den árachóir don tríú páirtí.

 (7) Ní bheidh cearta tríú páirtí san alt seo faoi réir téarma i gconradh árachais lena 
gceanglaítear ar an duine faisnéis nó cúnamh a sholáthar don árachóir murar féidir an 
téarma sin a chomhall toisc gur pearsa aonair a fuair bás nó nach féidir teacht air nó uirthi 
an duine; ach ní fholóidh “téarma lena gceanglaítear ar an duine árachaithe faisnéis nó 
cúnamh a sholáthar don árachóir” téarma lena gceanglaítear ar an duine fógra a thabhairt 
don árachóir i dtaobh éileamh a bheith ar marthain faoin gconradh árachais.

 (8) Ní bheidh cearta tríú páirtí san alt seo faoi réir téarma i gconradh árachais lena 
gceanglaítear ar an duine an dliteanas faoina bhfuil an duine do thríú páirtí a urscaoileadh 
roimh ré.

 (9) Ní léireofar aon ní san alt seo mar ní lena gceanglaítear ar an tríú páirtí a bheith ar 
marthain tráth an chonartha árachais a dhéanamh nó an tráth a aontaíonn tríú páirtí eile 
le conradh den sórt sin.

 (10) San alt seo, maidir le “nach féidir teacht air nó uirthi”—

  (a) ciallaíonn sé, i gcás pearsa aonair, duine atá ar iarraidh, is é sin, duine a mbraitear é 
nó í a bheith ar iarraidh ó ghnáthphatrúin a shaoil nó a saoil, i gcás nach eol do na 
daoine sin ar dócha go mbeadh scéala faighte acu ón duine atá ar iarraidh cá bhfuil 
sé nó sí agus i gcás gur cúis imní maidir le sábháilteacht agus leas an duine na 
himthosca a bhaineann leis an duine a bheith ar iarraidh, agus

  (b) folaíonn sé, i gcás cuideachta, cuideachta dhócmhainneach, agus i gcás cuideachta 
den sórt sin a bheith bainte de chlár na gcuideachtaí, ní cheanglófar ar an tríú páirtí 
(faoi réir cheanglais eile an ailt seo) í a chur ar ais ar an gclár sula dtionscnóidh sé nó 
sí imeachtaí go díreach i gcoinne an árachóra.
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 (11) I gcás dócmhainneachta, ní bheidh airgead a bheadh iníoctha thairis sin leis an duine 
faoin gconradh árachais infheidhme ach amháin maidir le lán-íoc na n-éileamh bailí uile 
ón tríú páirtí i gcoinne an duine, is éilimh a mbeidh an t-airgead sin iníoctha ina leith, 
agus ní sócmhainní leis an duine a bheidh in aon chuid den airgead sin ná ní bheidh aon 
chuid den airgead sin infheidhme maidir le híoc fhiacha an duine (seachas na héilimh 
sin) sa dócmhainneacht nó i riaradh eastát an duine, agus ní bheidh aon éileamh den sórt 
sin inchruthaithe sa dócmhainneacht nó i riaradh eastát an duine.

 (12) San alt seo, ciallaíonn “dócmhainneacht”—

  (a) i gcás pearsa aonair, go mbreithnítear an phearsa aonair ina fhéimheach nó ina 
féimheach nó gurb amhlaidh, maidir leis na nithe seo a leanas, go n-eisítear ceann 
díobh ina leith nó go dtagann ceann díobh in éifeacht ina leith—

   (i) Fógra Faoisimh Fiachais,

   (ii) Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais, nó

   (iii) Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta,

  (b) i gcás comhlacht corpraithe, go dtosaítear ar an gcomhlacht a fhoirceannadh nó—

   (i) go gceaptar scrúdaitheoir chuige faoi Chuid 10 d’Acht na gCuideachta, 2014, nó

   (ii) go gceaptar glacadóir chuig maoin na cuideachta,

   nó

  (c) i gcás comhpháirtíochta, go dtosaítear ar an gcomhpháirtíocht a dhíscaoileadh.

 (13) Más rud é, maidir le haon ghníomh áirithe amháin faillí nó aon sraith áirithe amháin de 
ghníomhartha faillí arb aon teagmhas amháin iad i dteannta a chéile, gurb ann do bheirt 
éilitheoirí nó níos mó agus gur mó iomlán na suimeanna a bheifear ag éileamh mar 
gheall ar dhamáistí i leith díobháil do mhaoin nó a mbeidh breithiúnas gnóthaithe ina 
leith mar gheall ar dhamáistí i leith na díobhála sin ná an tsuim a bheidh árachaithe nó 
ráthaithe ag an árachóir nó ag an ráthóir, déanfar an dliteanas, maidir le gach éilitheoir, a 
bheidh ar an árachóir nó ar an ráthóir i ndáil leis na damáistí sin a laghdú go dtí an chuid 
chomhréireach chuí den tsuim a bheidh árachaithe nó ráthaithe.

 (14) San alt seo, folaíonn “an duine” pearsa aonair, comhpháirtíocht nó aon chomhlacht 
corpraithe.

 (15) San alt seo, ciallaíonn “tríú páirtí” tomhaltóir atá, nó a fhéadfaidh a bheith, i dteideal 
sochair faoi na téarmaí i gconradh árachais, cibé acu ar mhodh slánaíochta nó mar dhuine 
a thabhaíonn díobháil nó caillteanas lena mbaineann an conradh árachais.

 (16) Chun críocha an ailt seo, is ní neamhiomchuí é is cuma cé acu a dhéantar nó nach ndéantar 
nó a rinneadh nó nach ndearnadh dliteanas an duine árachaithe a thabhú go saorálach.

Forálacha forlíontacha i ndáil le halt 21

22. (1) Tá feidhm ag an alt seo i gcás go n-éilíonn duine gur duine (an “tríú páirtí”) a ndearnadh 
na cearta (i gcoinne an árachóra) atá ag an duine eile dá dtagraítear i bhfo-alt (1) d’alt 21 
(an “t-árachaí”) a dhílsiú dó nó di faoin bhfo-alt sin é nó í an duine.
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 (2) I gcás go bhfuil feidhm ag an alt seo agus nach bhfuil an tríú páirtí tar éis dliteanas an 
árachaí a shuíomh go fóill, ar dhliteanas é atá árachaithe faoin gconradh árachais lena 
mbaineann, féadfaidh an tríú páirtí imeachtaí a thionscnamh sa chúirt chuí i gcoinne an 
árachóra i leith ceachtar ní nó an dá ní díobh seo a leanas—

  (a) dearbhú i dtaobh an dliteanais faoina bhfuil an t-árachaí don tríú páirtí,

  (b) dearbhú i dtaobh an dliteanais ionchasaigh faoina bhfuil an t-árachóir don tríú páirtí.

 (3) In imeachtaí den sórt sin, tá an tríú páirtí, faoi réir aon chosaint ar a bhféadfaidh an 
t-árachóir brath, i dteideal dearbhú faoi fho-alt (2)(a) nó (b) i dtaobh cruthúnas maidir 
leis an dliteanas faoina bhfuil an t-árachaí don tríú páirtí nó (de réir mar a bheidh) maidir 
leis an dliteanas ionchasach faoina bhfuil an t-árachóir don tríú páirtí.

 (4) I gcás go dtionscnófar imeachtaí faoi fho-alt (2)(a), féadfaidh an t-árachóir brath ar 
aon chosaint ar a bhféadfadh an t-árachaí brath dá mba é a bheadh sna himeachtaí sin 
imeachtaí arna dtionscnamh i gcoinne an árachaí i leith an dliteanais faoina bhfuil an 
t-árachaí don tríú páirtí.

 (5) I gcás go ndéanfaidh an chúirt dearbhú faoin alt seo, arb é is éifeacht leis go bhfuil an 
t-árachóir faoi dhliteanas don tríú páirtí, féadfaidh an chúirt an breithiúnas cuí a thabhairt 
i gcoinne an árachóra.

 (6) Le linn dó nó di imeachtaí a thionscnamh faoi fho-alt (2)(a), féadfaidh an tríú páirtí 
cosantóir sna himeachtaí sin a dhéanamh den árachaí freisin.

 (7) Más rud é (agus ar an gcoinníoll sin amháin) gur cosantóir in imeachtaí faoin alt seo an 
t-árachaí (cibé acu de bhua fho-alt (6) nó ar shlí eile), beidh dearbhú faoi fho-alt (2) ina 
cheangal ar an árachaí agus ar an árachóir chomh maith.

 (8) San alt seo—

  (a) ciallaíonn “cúirt chuí”, gan dochar d’fho-alt (9)(c)—

   (i) i gcás ina mbeadh dlínse ag an gCúirt Chuarda sna himeachtaí lena  
mbaineann dá mba rud é—

    (I) go ndéileálfaí leis na himeachtaí mar chaingean ar tort is bonn di, agus

    (II) maidir leis an méid airgeadaíochta a bheifear ag iarraidh a shuíomh sna 
himeachtaí i leith an dliteanais, dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) nó (b), go 
ndéileálfaí leis an méid airgeadaíochta sin mar mhéid damáistí a bheifear ag 
iarraidh a ghnóthú i gcaingean den sórt sin,

    an Chúirt Chuarda,

   (ii) i gcás ina mbeadh dlínse ag an gCúirt Dúiche sa ní dá ndéileálfaí le gach ceann 
de na nithe dá dtagraítear i gclásal (I) agus i gclásal (II) d’fhomhír (i) mar a 
thuairiscítear sa chlásal sin (I) agus sa chlásal sin (II), faoi seach, an Chúirt 
Dúiche,

   (iii) in aon chás, an Ard-Chúirt,

   agus is forlíonadh é fo-alt (9) ar an mír seo,

 a.22



22

[2019.][Uimh. 53.]
  

An tAcht um Chonarthaí Árachais 
i leith Tomhaltóirí, 2019.

  (b) maidir le tagairtí don dliteanas ionchasach faoina bhfuil an t-árachóir don tríú páirtí, 
is tagairtí iad don dliteanas faoina bhfuil an t-árachóir i leith an dliteanais faoina 
bhfuil an t-árachaí don tríú páirtí, má shuitear é.

 (9) (a) Maidir le tagairtí i bhfo-alt (8)(a), sa mhéid go mbaineann sé leis an gCúirt Chuarda, 
do chaingean ar tort is bonn di, forléireofar iad mar thagairtí do chaingean ar tort is 
bonn di nach caingean díobhálacha pearsanta í de réir bhrí an Achta um Dhliteanas 
Sibhialta agus Cúirteanna, 2004 ach, maidir leis an eisiamh sin—

   (i) déantar é chun go gcuirfear chun feidhme maidir le fo-alt (8)(a) aon achtachán 
ina sonraítear teorainneacha dlínsiúla éagsúla, i leith na Cúirte Cuarda, i gcaingne 
ar tort is bonn dóibh ag brath ar cibé acu is caingne díobhálacha pearsanta (de 
réir na brí roimhe seo) na caingne nó nach ea, agus

   (ii) ní theorannaítear leis na cineálacha éagóra (de réir bhrí an Achta um Dhliteanas 
Sibhialta, 1961) a bhféadfaidh dliteanas ina leith a bheith ina ábhar do dhearbhú 
ag an gCúirt Chuarda faoi fho-alt (2).

  (b) Oibríonn fo-alt (8)(a)(ii) chun cumhacht a thabhairt don Chúirt Dúiche chun 
dearbhú dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) nó (b) a dhéanamh d’ainneoin nach bhfuil 
aon chumhacht ghinearálta chun faoiseamh dearbhaithe a dheonú dílsithe sa Chúirt 
Dúiche, leis na hAchtanna Cúirteanna Breithiúnais, 1924 go 2014 ná le haon 
achtachán eile.

  (c) Aon achtachán lena bhforáiltear do mhodh ar a bhféadfaidh na páirtithe i gcúis nó in 
imeachtaí toiliú le dlínse a bheith ag an gCúirt Chuarda nó ag an gCúirt Dúiche, de 
réir mar a bheidh, gan srian maidir le méid airgeadaíochta an éilimh, sa chúis nó sna 
himeachtaí, beidh feidhm aige chun críocha fho-ailt (2) agus (8) mar atá feidhm aige 
thairis	sin	agus,	i	gcás	go	n-úsáidfidh	na	páirtithe	an	modh	sin	go	cuí,	forléireofar	
fo-alt (8)(a)(i) nó (ii), de réir mar a bheidh, agus beidh éifeacht leis dá réir sin.

Seachaíocht: modhnú ar chóngais teaghlaigh agus ar chóngais phearsanta agus ar  
fhostaíocht

23. (1) (a) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo i gcás go bhfuil árachóir faoi dhliteanas faoi chonradh 
árachais i leith caillteanais agus go mbeadh an t-árachóir i dteideal, murach an fo-alt 
seo, seachaíocht a bheith aige maidir le cearta an tomhaltóra i gcoinne duine éigin eile 
(dá ngairtear “an duine eile” san fho-alt seo) agus i gcás nár fheidhmigh an tomhaltóir 
na cearta sin agus go bhféadfaí a bheith ag súil le réasún nach bhfeidhmeoidh an 
tomhaltóir na cearta sin de bhíthin—

   (i) gur daoine den teaghlach céanna nó gur comhchónaitheoirí an tomhaltóir agus 
an duine eile, nó

   (ii) gur thoiligh an tomhaltóir go sainráite nó go hintuigthe leis an duine eile d’úsáid 
mótarfheithicil is ábhar don chonradh.

  (b) Níl feidhm ag an bhfo-alt seo i gcás gur mhí-iompar tromchúiseach nó toiliúil iompar 
an duine eile ba bhun leis an gcaillteanas.

  (c) I gcás nach bhfuil an duine eile árachaithe i leith an dliteanais faoina bhfuil an duine 
eile sin don tomhaltóir, níl sé de cheart ag an árachóir seachaíocht a bheith aige 
maidir le cearta an tomhaltóra i gcoinne an duine eile i leith an chaillteanais.
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  (d) I gcás go bhfuil an duine eile árachaithe amhlaidh, ní ceadmhach don árachóir, le 
linn dó cearta seachaíochta an árachóra a fheidhmiú, méid a ghnóthú ón duine eile is 
méid ar mó é ná an méid a fhéadfaidh an duine eile a ghnóthú faoi chonradh árachais 
an duine eile i leith an chaillteanais.

  (e) (i) Ní gá do thomhaltóir coinníoll a chomhlíonadh lena gceanglaítear ar an 
tomhaltóir na cearta sin a shannadh don árachóir chun go mbeidh sé nó sí i 
dteideal íocaíocht i leith an chaillteanais ná ní airbheartóidh árachóir coinníoll 
den sórt sin a fhorchur ar íocaíocht den sórt sin a dhéanamh, ná ní iarrfaidh 
sé ar an tomhaltóir na cearta sin a shannadh amhlaidh nó ní mholfaidh sé go 
ndéanfaidh an tomhaltóir iad a shannadh amhlaidh roimh íocaíocht den sórt sin 
a dhéanamh.

   (ii) Beidh sannadh arna dhéanamh i gcomhlíonadh coinníoll den sórt sin nó de bhun 
iarraidh nó moladh den sórt sin ar neamhní.

 (2) Ní bheidh árachóir i dteideal cearta seachaíochta a fheidhmiú i gcoinne fostaí de chuid 
an fhostóra árachaithe ach amháin nuair a chruthóidh sé gur dhuine den sórt sin ba chúis 
leis an gcaillteanas agus go ndearnadh go hintinneach nó go meargánta é agus a fhios 
aige nó aici gur dócha go dtiocfadh an caillteanas de.

 (3) San alt seo—

  (a) déanfar an tagairt do dhaoine ar daoine den teaghlach céanna iad a fhorléiriú de réir 
an Achta um Chomhionannas Fostaíochta, 1998;

  (b) tá le “comhchónaitheoir” an bhrí a thugtar dó leis an Acht um Páirtnéireacht 
Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 
2010.

Seachaíocht: cistí gnóthaithe a dháileadh

24. (1) Tá feidhm ag an alt seo, más rud é—

  (a) go bhfuil árachóir faoi dhliteanas faoi chonradh árachais i leith caillteanais,

  (b) go bhfuil ceart seachaíochta ag an árachóir i leith an chaillteanais, agus

  (c) go ngnóthaítear méid (cibé acu is é nó is í an t-árachóir nó an tomhaltóir a  
ghnóthaíonn é) ó dhuine eile i leith an chaillteanais.

 (2) (a) Más é an t-árachóir a ghnóthaíonn an méid le linn dó ceart seachaíochta an árachóra 
i leith an chaillteanais a fheidhmiú, beidh an t-árachóir i dteideal, faoin mír seo, an 
oiread sin den mhéid nach mó é ná—

   (i) suim an mhéid arna íoc ag an árachóir leis an tomhaltóir i leith an chaillteanais, 
agus

   (ii) suim an mhéid arna íoc ag an árachóir i leith costais riaracháin agus dlí arna 
dtabhú i dtaca leis an méid a ghnóthú.

  (b) Más mó an méid arna ghnóthú ná an méid a bhfuil an t-árachóir ina theideal faoi 
mhír (a), tá an tomhaltóir i dteideal, faoin mír seo, an oiread sin den bharrachas nach 
mó é ná caillteanas foriomlán an tomhaltóra.

  (c) Más mó an méid arna ghnóthú ná—
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   (i) suim an mhéid a bhfuil an t-árachóir ina theideal faoi mhír (a), agus

   (ii) suim an mhéid (más ann) a bhfuil an tomhaltóir ina theideal faoi mhír (b),

   tá an t-árachóir i dteideal an bharrachais.

 (3) (a) Más é nó í an tomhaltóir a ghnóthaíonn an méid, tá an tomhaltóir i dteideal, faoin  
mír seo, an oiread sin den mhéid nach mó é ná—

   (i) suim an chaillteanais fhoriomláin arna thabhú ag an tomhaltóir, agus

   (ii) suim an mhéid arna íoc ag an tomhaltóir i leith costais riaracháin agus dlí arna 
dtabhú i dtaca leis an méid a ghnóthú.

  (b) Más mó an méid arna ghnóthú ná an méid a bhfuil an tomhaltóir ina theideal faoi 
mhír (a), tá an t-árachóir i dteideal an oiread sin den bharrachas nach mó é ná an 
méid arna íoc ag an árachóir leis an tomhaltóir i leith an chaillteanais.

  (c) Más mó an méid arna ghnóthú ná—

   (i) suim an mhéid a bhfuil an tomhaltóir ina theideal faoi mhír (a), agus

   (ii) suim an mhéid (más ann) a bhfuil an t-árachóir ina theideal faoi mhír (b),

  tá an tomhaltóir i dteideal an bharrachais.

Conarthaí a dhéanann difear do sheachaíocht agus do thríú páirtithe

25. (1) I gcás go bhfuil foráil i gconradh árachais a bhfuil d’éifeacht léi dliteanas an árachóra i 
leith caillteanais a eisiamh nó a theorannú, toisc gur páirtí an tomhaltóir i gcomhaontú 
lena n-eisítear nó lena dteorannaítear ceart atá ag an tomhaltóir chun damáistí a  
ghnóthú ó dhuine seachas an t-árachóir i leith an chaillteanais, ní ceadmhach don 
árachóir brath ar an bhforáil mura ndearna an t-árachóir éifeacht na forála a chur in iúl 
don tomhaltóir ar pháipéar nó ar mheán buanfasach eile, agus i dtéarmaí atá soiléir agus 
gan débhrí, sula ndearnadh an conradh árachais.

 (2) Chun críoch aon ní a bhaineann le seachaíocht faoin Acht seo, folaíonn tagairt do 
thomhaltóir tagairt do thríú páirtí.

An éifeacht a bheidh le mainneachtain an tAcht a chomhlíonadh

26. (1) Gan dochar do na leigheasanna dá bhforáiltear in alt 9 agus in alt 18, agus faoi réir  
fho-alt (2), féadfaidh cúirt dlínse inniúla, dá rogha féin—

  (a) i gcás go sáróidh tomhaltóir aon dualgais faoin Acht seo (seachas dualgais lena 
mbaineann alt 9 agus alt 18), a ordú go ndéanfar an tsuim is inghnóthaithe thairis sin 
in éileamh faoi chonradh árachais a laghdú i gcomhréir leis an sárú lena mbaineann, 
nó

  (b) i gcás go sáróidh árachóir aon dualgais faoin Acht seo (seachas dualgais lena 
mbaineann alt 9 agus alt 18), a ordú go ndéanfar an tsuim is iníoctha thairis sin in 
éileamh faoi chonradh árachais a mhéadú i gcomhréir leis an sárú lena mbaineann.

 (2) I gcás go mbeidh aon dualgas faoin Acht seo sáraithe ag an tomhaltóir nó, de réir mar 
a bheidh, ag an árachaí, féadfaidh an chúirt diúltú aon ordú a dhéanamh faoi fho-alt (1) 
más rud é—
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  (a) nach ndearnadh an dualgas a shárú d’aon turas, agus

  (b) go mbeadh sé cóir agus cothromasach sna himthosca comhlíonadh an dualgais a 
ligean thar ceal chun críocha fho-alt (1).

 (3) Beidh téarma nó coinníoll i gconradh árachais ar neamhní má airbheartaíonn sé an 
t-ualach a fhorchur ar an tomhaltóir maidir lena chruthú gur chomhlíon nó nár chomhlíon 
an t-árachóir oibleagáid arna forchur ar an árachóir de réir an Achta seo (lena n-áirítear 
na hoibleagáidí sin lena mbaineann alt 9 agus alt 18).

 (4) Ní dhéanfar an chumhacht faoi fho-alt (1)(b) a fheidhmiú a mhéid a bheadh de thoradh 
ar í a fheidhmiú gur mhó an tsuim iomlán ab iníoctha i leith an éilimh lena mbaineann ná 
an méid airgeadaíochta a mbeadh dlínse ag an gcúirt é a dhámhachtain sna himeachtaí.

Gearrtheideal agus tosach feidhme

27. (1) Féadfar an tAcht um Chonarthaí Árachais i leith Tomhaltóirí, 2019 a ghairm den Acht 
seo.

 (2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Airgeadais  
le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríoch nó foráil áirithe agus 
féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh 
forálacha éagsúla.
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