
Treoirdhoiciméad –  
Rialuithe Cárta 
Creidmheasa  
do Charthanais



1Treoirdhoiciméad – Rialuithe Cárta Creidmheasa do Charthanais

Rialuithe Cárta Creidmheasa  
do Charthanais

Ceann amháin d’fheidhmeanna an Rialálaí Carthanas is ea comhlíonadh a ndualgas ag 
iontaobhaithe carthanais a chur chun cinn i rialú agus bainistiú carthanas, agus saincheist 
amháin a thagann chun cinn go tráthrialta agus sinn i dteagmháil le carthanais is ea an 
fhormhaoirseacht a dhéantar ar úsáid cártaí creidmheasa.

Ba cheart do charthanais beartas cárta creidmheasa i scríbhinn a bheith i bhfeidhm acu, rud 
ina leagtar amach na cúiseanna a dteastaíonn cárta creidmheasa ón gcarthanas sa chéad 
áit agus na rialuithe agus na nósanna imeachta atá i bhfeidhm chun úsáid cárta creidmheasa 
a bhainistiú. Ar an tslí sin, cosnófar airgeadas agus cáil an charthanais agus cinnteofar nach 
gcaillfidh an pobal iontaoibh ná muinín as an gcarthanas.

Leagamar amach thíos roinnt de na príomhrialuithe le haghaidh úsáid cárta creidmheasa ar 
cheart iad a chur ar áireamh i mbeartas cárta creidmheasa: 

• Ba cheart na cúiseanna a dteastaíonn cárta creidmheasa ón gcarthanas a thaifeadadh.

• An teorainn caiteachais atá ceadaithe ag na hiontaobhaithe carthanais.

• Sceideal de na cártaí creidmheasa uile a shealbhaíonn an carthanas, lena n-áirítear an 
t-ainm ar an gcárta creidmheasa, uimhir agus sonraí slándála an chárta creidmheasa, an 
teorainn caiteachais ar an gcárta creidmheasa, an dáta éaga, agus an seoladh chuig a 
seoltar ráitis chárta creidmheasa.

• An próiseas údaraithe le haghaidh cárta creidmheasa nua a fháil nó cárta creidmheasa 
a athnuachan, agus an próiseas le haghaidh cárta creidmheasa nach dteastaíonn a 
thuilleadh a chealú.

• Liosta d’úsáideoirí údaraithe an chárta creidmheasa.

• Teorainneacha caiteachais do gach úsáideoir cárta creidmheasa. Ba cheart do gach 
úsáideoir cárta creidmheasa teorainn atá cuí dá ngnáthleibhéil chaiteachais a bheith acu.

• An láthair inar cheart an cárta creidmheasa a stóráil go slán nuair nach mbíonn sé in úsáid.

• An próiseas le haghaidh ceadú a fháil le haghaidh íocaíocht cárta creidmheasa a 
dhéanamh.

• Sonraí faoin gcineál íocaíochtaí atá ceadaithe agus faoin gcineál caiteachais nach bhfuil 
ceadaithe (féach thíos).

• Na bearta slándála atá le déanamh nuair a úsáidtear an cárta creidmheasa le haghaidh 
íocaíochtaí ar líne nó thar an teileafón.

• An próiseas le haghaidh gach íocaíocht cárta creidmheasa a thaifeadadh agus an 
doiciméadacht a theastaíonn chun tacú le gach íocaíocht.
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• An próiseas le haghaidh ráitis chárta creidmheasa a athbhreithniú agus ainm a chur 
leo - tá sé an-tábhachtach nach ionann an duine a athbhreithníonn na ráitis chárta 
creidmheasa agus an duine a úsáideann an cárta creidmheasa lena mbaineann. I gcás 
speansais chárta creidmheasa na bhfostaithe, mar shampla, ba cheart dá mbainisteoir nó 
don Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin iad a cheadú; ba cheart do chomhalta den Choiste 
Airgeadais nó den Bhord Iontaobhaithe athbhreithniú tréimhsiúil a dhéanamh ar ráitis 
chárta creidmheasa an lucht ardbhainistíochta agus ar na hadmhálacha tacaíochta.

• An próiseas le haghaidh caiteachas cárta creidmheasa a thuairisciú do na hiontaobhaithe 
carthanais mar chuid den athbhreithniú tráthrialta a dhéanann siad ar airgeadas an 
charthanais.

• Na himthosca inar cheart cárta creidmheasa a chealú, mar shampla nuair nach 
dteastaíonn é a thuilleadh nó nuair nach n-oibríonn duine amháin de na sínitheoirí leis an 
gcarthanas a thuilleadh.

• Na hiarmhairtí a bhaineann le húsáid mhíchuí a bhaint as an gcárta creidmheasa.

Ba cheart beartas cárta creidmheasa an charthanais a chur in iúl do gach iontaobhaí 
carthanais agus gach ball foirne a úsáideann an cárta creidmheasa. Tá sé tábhachtach an 
beartas cárta creidmheasa a fhorfheidhmiú do gach úsáideoir cárta, is cuma cén ról atá acu 
laistigh den charthanas.

Áirítear iad seo a leanas leis na cineálacha caiteachais cárta creidmheasa ba cheart a 
thoirmeasc, ach gan a bheith teoranta dóibh:

 Airleacain/aistarraingtí airgid thirim;

 Míreanna nó seirbhísí lena n-úsáid phearsanta;

 Speansais a thabhaíonn céile, ball teaghlaigh nó duine bainteach eile;

 Deochanna meisciúla;

 Breosla le haghaidh feithiclí atá faoi úinéireacht phríobháideach, etc.

Ba cheart an doiciméad seo a léamh i gcomhar leis an doiciméad ‘Treoirlínte do Charthanais 
maidir le Rialuithe Inmheánacha Airgeadais’ ón Rialálaí Carthanas, rud ina dtugtar treoir 
d’iontaobhaithe carthanais maidir le rialuithe inmheánacha airgeadais a fhorbairt agus a chur 
chun feidhme laistigh dá gcarthanas.

https://www.charitiesregulator.ie/media/1081/financial-controls-guidelines-june-2017.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/media/1081/financial-controls-guidelines-june-2017.pdf
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