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Achoimre Feidhmiúcháin 

Cúlra 

Tá earnáil baincéireachta miondíola atá seasmhach agus inmharthana riachtanach do 

gheilleagar nua-aoiseach chun tacú le folláine na sochaí ar an iomlán. Dúirt Paschal Donohoe 

TD, an tAire Airgeadais, le linn a óráide ag an Idirphlé Baincéireachta Miondíola go ‘bhfuil 

córas baincéireachta feidhmiúil ag teastáil ón tsochaí agus ón ngeilleagar, córas lena 

gcuidítear le teaghlaigh agus le gnólachtaí chun na riachtanais airgeadais, eacnamaíochta 

agus shóisialta atá acu a shásamh.’1 

I measc na bpríomhtháirgí agus na bpríomhsheirbhísí atá curtha ar fáil ag an earnáil 

baincéireachta miondíola, tá: glacadh le héarlaisí chun riachtanais choigiltis na dtomhaltóirí a 

shásamh; iasachtaí a sholáthar, lena n-áirítear iasachtaí morgáiste agus gnó; agus íocaíocht 

a chumasú d’earraí agus do sheirbhísí.  

Tá athrú ó bhonn déanta ar an earnáil baincéireachta miondíola le scór blianta anuas. Tharla 

go leor den athrú sin mar gheall ar an bhfreagra baile agus idirnáisiúnta i leith na Géarchéime 

Airgeadais Domhanda (GAD), a raibh iarmhairtí tromchúiseacha aige sin ar bhainc ar fud an 

domhain. Bhí leachtacht agus tacaíocht mhaoinithe araon ag teastáil ó bhainc i roinnt tíortha, 

Éire san áireamh, ionas go mbeidís in ann leanúint orthu ag feidhmiú.  

Sna blianta tosaigh i ndiaidh athchaipitlithe, bhí dúshláin ábhartha roimh bhainc na hÉireann, 

lena n-áirítear punanna móra d’iasachtaí neamhthuillmheacha (INTanna) a bhainistiú. Ó shin 

i leith, tá dul chun cinn suntasach déanta i réimse na INTanna, cé go bhfuil gá le tuilleadh 

oibre. Bhí an earnáil ag feidhmiú freisin, go dtí le gairid, i dtréimhse fhaidréiseach de rátaí úis 

ísle agus diúltacha.  

Bhí tionchar diúltach ag an dá thoisc sin ar bhrabúsacht na mbanc traidisiúnta, atá tite chun 

deiridh ar phiaraí na hEorpa. 2 

Tháinig athrú suntasach chun cinn san earnáil baincéireachta miondíola mar gheall ar 

fhorbairtí sa teicneolaíocht. Ó tugadh isteach bainc dhigiteacha agus neamhbhainc, tá 

rochtain níos fearr ag tomhaltóirí agus gnóthais bheaga agus mheánmhéide (GBManna) ar 

fáil tríd na cainéil dhigiteacha dáilte, chomh maith le soláthróir agus rogha táirge níos fearr, 

agus cuirtear fáilte roimh na nithe sin.  

Chumasaigh iontrálaithe nua athrú in iompar na dtomhaltóirí, a bhíodh ag úsáid an bhainc atá 

acu go hiondúil mar áit chun gach uile ní a dhéanamh maidir leis na táirgí agus seirbhísí 

                                                   
1 https://www.gov.ie/en/speech/fd941-retail-banking-review-dialogue-minister-donohoe-keynote-speech/  
2 I ndiaidh do KBC agus Banc Uladh fágáil, beidh AIB, Banc na hÉireann agus PTSB i gceist sna bainc bhaile agus tabharfar ‘na 
bainc thraidisiúnta’ orthu ar fud na tuarascála. 

https://www.gov.ie/en/speech/fd941-retail-banking-review-dialogue-minister-donohoe-keynote-speech/
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baincéireachta atá acu. Cé go bhfuil formhór na dtomhaltóirí fós ag úsáid na mbanc 

traidisiúnta, tá sé ag tarlú níos minice go bhfuil tomhaltóirí ag roghnú roinnt soláthróirí breise 

chun na riachtanais éagsúla atá acu a shásamh. 

Mar gheall ar an gcinneadh a rinne KBC agus Banc Uladh chun an margadh a fhágáil sa 

bhliain 2021, tharla tuilleadh athruithe agus suaite de réir mar a d’athraigh thart ar 1.25 milliún 

custaiméir pearsanta agus gnó a gcuntas.3 I ndiaidh do na bainc sin fágáil, beidh laghdú ar an 

líon banc traidisiúnta in Éirinn ón réamh-uimhir GAD 12 go dtí 3. Fágann sé sin go bhfuil cúrsaí 

neamhghnách in Éirinn i gcomparáid le stáit Eorpacha beaga eile, mar go bhfuil 

ceanncheathrú bhainc thraidisiúnta uile na hÉireann suite sa bhaile agus á mbainistiú sa 

bhaile.  

Athbhreithniú ar Bhaincéireacht Mhiondíola a Bhunú 

Mar gheall ar na bainc a d’fhág an margadh agus athruithe eile atá ag tarlú san earnáil 

baincéireachta miondíola, d’fhoilsigh an tAire Airgeadais Téarmaí Tagartha (Error! Reference 

source not found.) i Samhain na bliana 2021 le haghaidh athbhreithniú leathan ar an earnáil 

baincéireachta miondíola in Éirinn. Rinne foireann laistigh den Roinn Airgeadais (‘an Roinn’) 

measúnú mionsonraithe ar an earnáil le bliain anuas agus chuaigh an fhoireann sin i 

dteagmháil le páirtithe leasmhara éagsúla.  

Is ionann an Tuarascáil seo agus toradh obair na Foirne Athbhreithnithe agus áirítear sa 

Tuarascáil réimse moltaí beartais a bhí seolta chuig an Stát, gníomhaireachtaí an Stáit, 

comhlachtaí rialála, chomh maith leis an earnáil baincéireachta miondíola. Is é is aidhm leis 

na moltaí sin a cinntiú go mbeidh beartas cuí agus tírdhreach rialála ann agus chun cuidiú an 

earnáil a threorú le riachtanais na sochaí agus an gheilleagair a shásamh sna cúig go deich 

mbliana atá amach romhainn.  

Mar is amhlaidh i réimsí eile de ghníomhaíocht eacnamaíochta, d’fhonn seirbhísí 

baincéireachta a sholáthar ar bhonn tráchtála, ní mór do sholáthróirí a chuireann seirbhísí den 

sórt sin ar fáil toradh tráchtála sásúil a ghiniúint. Ní féidir le gnólacht ar bith teacht slán san 

fhadtéarma mura ngintear toradh leordhóthanach d’úinéirí agus d’infheisteoirí an ghnólachta, 

chomh maith le hacmhainní leordhóthanacha a bheith acu chun an gnólacht a fhorbairt agus 

cothabháil a dhéanamh air agus chun na timthriallta eacnamaíochta éagsúla a sheasamh. Níl 

difríocht ar bith idir é sin agus baincéireacht mhiondíola agus mar gheall go bhfuil sé chomh 

tábhachtach sin don gheilleagar, tá baincéireacht mhiondíola faoi réir rialála.  

Ní mór cothromaíocht a fháil idir an gá atá le toradh tráchtála a chur ar fáil agus an cuspóir i 

gcoitinne chun tacú le saoránaigh agus leis an ngeilleagar níos leithne. Rinne an Fhoireann 

                                                   
3 https://www.centralbank.ie/statistics/data-and-analysis/credit-and-banking-statistics/account-migration-statistics  

https://www.centralbank.ie/statistics/data-and-analysis/credit-and-banking-statistics/account-migration-statistics


 Achoimre Feidhmiúcháin  

3 

 

Athbhreithnithe an chothromaíocht seo a mheas le linn a cuid oibre a chur i gcrích agus tá sí 

mar bhonn taca faoi mholtaí na Foirne.  

Príomhthorthaí  

Tá príomhthorthaí an Athbhreithnithe leagtha amach thíos. 

T Í R D H R E AC H  B AI N C É I R E AC H T A M I O N D Í O L A N A H É I R E AN N  SN A 5 - 1 0  

M B L I AN A AT Á AM AC H  R O M H AI N N  

Is é tuairim na Foirne Athbhreithnithe gurb éard a bheidh in earnáil baincéireachta miondíola 

na hÉireann sna blianta amach romhainn ná trí bhanc thraidisiúnta, comhair chreidmheasa, 

An Post, bainc dhigiteacha agus roinnt neamhbhanc. Táthar ag súil go gcoinneoidh na bainc 

thraidisiúnta na tairiscintí uilíocha táirge atá acu, is dócha go bhforbróidh na bainc dhigiteacha 

na réimsí táirgí atá acu (de réir mar a thugtar cead dóibh leis na ceadúnais atá acu táirgí agus 

seirbhísí nach bhfuil á dtairiscint acu in Éirinn go fóill a chur ar fáil), agus is dócha go gcuirfidh 

neamhbhainc béim ar tháirgí áirithe agus/nó sciartha áirithe den mhargadh.  

Le linn na tréimhse seo, beidh ar an earnáil na táirgí creidmheasa atá ar fáil a fhorbairt agus 

a mhéadú chun tacú le custaiméirí agus le GBManna na hinfheistíochtaí atá riachtanacha a 

dhéanamh chun an lorg carbóin atá acu a laghdú agus chun a gcuid a dhéanamh le go 

mbainfidh Éire amach na spriocanna aeráide atá aici do na blianta 2030 agus 2050. 

Beidh an earnáil fós scoilte, agus beidh tomhaltóirí ag fáil táirgí agus seirbhísí ó réimsí 

soláthróirí agus beidh cuid acu sin ag cur táirgí nó seirbhísí ar fáil ó bhallstát eile an AE nó an 

LEE trí nós imeachta an phas. Is forbairt sách nua í seo in earnáil baincéireachta miondíola 

na hÉireann, ach is forbairt í a bhfuil an Fhoireann Athbhreithnithe ag súil go leanfar léi. 

Ina theannta sin, ó tharla nár tháinig aon iontrálaí nua chun cinn chun oibríochtaí KBC agus 

Bhanc Uladh a thógáil ar láimh, agus leis na bainc thraidisiúnta eile faoi úinéireacht eachtrach 

a d’fhág an margadh roimhe seo, moltar nár cheart glacadh leis i gceapadh beartas don 

earnáil baincéireachta miondíola go dtiocfaidh banc mór miondíola nua isteach, fiú dá mbeadh 

fáilte roimh chás mar sin.  

L E I B H É AL  N A H I O M AÍ O C H T A   

I ndiaidh do dhá bhanc thraidisiúnta fágáil, beidh dhá iomaitheoir shuntasacha caillte ag 

margadh na hÉireann, ach bíodh sin mar atá, ceapann an Fhoireann Athbhreithnithe go 

mbeidh iomaíocht leordhóthanach fós ann sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma, faoi réir 

maoirseacht rialála láidir leanúnach, in ainneoin an leibhéil dlúis. Mar sin féin ó tharla go 

mbíonn neamhbhainc ag brath go mór ar mhargaí mórdhíola le haghaidh maoiniú go hiondúil, 

is dócha go mbeidh leibhéil na gníomhaíochta agus na dtairiscintí táirge, atá ag na 

neamhbhainc, ag cloí leis an timthriall eacnamaíochta.  Ar an gcaoi sin beidh méadú agus 
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cúngú iomaíochta sa mhargadh ag imeall an mhargaidh ag pointí difriúla sa timthriall 

eacnamaíochta.  

Ó tharla go bhfuil an earnáil baincéireachta miondíola comhchruinnithe, creideann an 

Fhoireann Athbhreithnithe go bhfuil sé tábhachtach go ndéantar monatóireacht ar leibhéal na 

hiomaíochta, agus go gcuirtear bearta áirithe i bhfeidhm chun iontrálaithe nua a éascú.  

Beidh sé tábhachtach do shaoránaigh agus don gheilleagar go leanfaidh dhá údarás ábhartha 

orthu, Banc Ceannais na hÉireann, (‘an Banc Ceannais) agus an Coimisiún um Iomaíocht 

agus Cosaint Tomhaltóirí (CICT), ag obair go dlúth le chéile ar shaincheisteanna atá 

comhchoiteann i leith na ról faoi seach atá acu. Ba cheart don dá údarás socruithe atá ann a 

fhorbairt agus comhordú níos dlúithe a bhunú chun dearcthaí, faisnéis agus taithí a roinnt 

maidir le feidhmiú eagraithe na margaí, cosaint tomhaltóirí agus iomaíocht san earnáil 

baincéireachta miondíola.  

Chun éascaíocht a dhéanamh ar iontrálaithe nua nó ar sholáthróirí atá ann agus atá ag 

iarraidh na dtairiscintí táirge baincéireachta miondíola atá acu a mhéadú, mhol an Fhoireann 

Athbhreithnithe bearta áirithe a chuideodh le hiontrálaí nua sciar den mhargadh a fhorbairt le 

fíorbheag achrann. Áirítear orthu sin an Cód Aistrithe4 a leasú (na ceachtanna atá foghlamtha 

ó aistriú reatha Bhanc Uladh/KBC a chur san áireamh), idirdhealú IBAN a réiteach, agus go 

gcuirfear chun cinn agus go n-éascófar san earnáil úsáid níos mó a bhaint as Baincéireacht 

Oscailte laistigh d’earnáil baincéireachta miondíola na hÉireann. 

Tá branda láidir agus dílis ag comhair chreidmheasa, tá siad ar fáil i bpobail ar fud na tíre agus 

tá tairiscintí táirge á bhforbairt acu. Tá ról suntasach ag na comhair chreidmheasa cheana féin 

maidir le creidmheas tomhaltóirí agus tá dul chun cinn á dhéanamh acu sna sciartha den 

mhargadh a bhaineann le cuntais reatha, morgáistí agus GBManna. Mar gheall ar na forbairtí 

seo, chomh maith leis na leibhéil láidre atá bunaithe ar chaipiteal agus ar éarlais, ceapann an 

Fhoireann Athbhreithnithe go bhféadfadh ról níos mó a bheith ag na comhair chreidmheasa 

maidir le soláthar na dtáirgí agus na seirbhísí baincéireachta miondíola sna blianta amach 

romhainn.  

Chomh maith leis na hathruithe a chur i bhfeidhm atá cumasaithe ag an reachtaíocht atá á cur 

chun cinn faoi láthair, measann an Fhoireann Athbhreithnithe gur cheart don earnáil comhair 

creidmheasa agus do cheannaireacht na hearnála plean straitéiseach a fhorbairt chun 

athruithe samhla gnó a chur ar fáil a chuirfeadh ar chumas na hearnála tairiscint uilíoch táirge 

a chur ar fáil do chomhaltaí uile an chomhair creidmheasa ar bhealach sábháilte agus 

inbhuanaithe. Tuigeann an Fhoireann Athbhreithnithe go rachaidh an Roinn agus an Banc 

Ceannais i mbun rannpháirtíochta ar bhealach tairbheach agus go bhforbróidh siad 

reachtaíocht nua, más gá. 

                                                   
4https://www.centralbank.ie/docs/default-source/regulation/consumer-protection/45-gns-4-2-7-code-of-conduct-
o.pdf?sfvrsn=1b59d71d_6 

https://www.centralbank.ie/docs/default-source/regulation/consumer-protection/45-gns-4-2-7-code-of-conduct-o.pdf?sfvrsn=1b59d71d_6
https://www.centralbank.ie/docs/default-source/regulation/consumer-protection/45-gns-4-2-7-code-of-conduct-o.pdf?sfvrsn=1b59d71d_6
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Tá branda láidir ag An Post agus tá láithreacht suntasach aige i bpobail ar fud na tíre agus tá 

siad ag obair cheana féin i gcomhar le roinnt gnólachtaí san earnáil baincéireachta miondíola 

chun táirgí agus seirbhísí criticiúla baincéireachta miondíola a chur ar fáil i roinnt réimsí. Tá 

deis ann do An Post chun na tairiscintí atá acu a fhorbairt tuilleadh sna seirbhísí airgeadais 

miondíola do GBManna agus do thomhaltóirí i gcomhar le gnólachtaí eile agus ar bhonn 

tráchtála.  

R O C H T AI N  AR  A I R G E AD  T I R IM  &  S E I R B H Í S Í  B A I N C É I R E AC H T A  

Mar gheall ar fhorbairtí teicneolaíochta den chuid is mó, tá athrú tapa tagtha ar an gcaoi a n-

úsáideann tomhaltóirí agus GBManna na seirbhísí baincéireachta agus ar an gcaoi a bhfuil 

teacht acu ar na seirbhísí sin le blianta beaga anuas. Cuireadh dlús leis an treocht sin de 

dheasca phaindéim COVID-19. Cé go bhfuil meath tagtha ar úsáid airgid thirim agus ar 

chuairteanna chuig brainsí bainc in Éirinn agus in áiteanna eile le tamall anuas, tugann an 

Fhoireann Athbhreithnithe ar aird go bhfuarthas amach i suirbhé an Bhainc Ceannais Eorpaigh 

(BCE) go raibh formhór na ndaoine ag iarraidh rogha a bheith acu íoc le hairgead tirim, fiú dá 

mb’fhearr le daoine íocaíocht dhigiteach a úsáid mar mhodh íocaíochta. 

Mar gheall ar an gcostas ard a bhaineann le seirbhísí airgid thirim a chur ar fáil, chomh maith 

leis an athrú chuig samhail bhaincéireachta níos digití, spreagadh na bainc imeacht ón 

soláthar díreach airgid thirim. Mar sin féin, tá éileamh seasmhach sa tsochaí fós ar airgead 

tirim agus is dócha go mbeidh an t-éileamh sin ann i gcónaí. I dtaca leis sin, tá freagracht 

bhunúsach ar an Rialtas agus ar an mBanc Ceannais, i gcomhréir le Straitéis Airgid Thirim 

BCE, agus ar an earnáil baincéireachta a chinntiú go gcuirfidh airgead tirim ar fáil go réidh 

agus go mbeidh rochtain ag tomhaltóirí agus ag GBManna ar airgead tirim. Dá bhrí sin i 

mbeartas an Rialtais, ba cheart go dtacófaí le córas acmhainneach inbhuanaithe airgid thirim 

a fhorbairt agus a chothú chomh fada agus atá airgead tirim de dhíth.  

Tá sé tábhachtach nach sáraítear riachtanais na sochaí nó an méid a bhfuil an sochaí ag súil 

leis sna laghduithe amach anseo i mbonneagar airgid thirim. Chun an cuspóir sin a bhaint 

amach, creideann an Fhoireann Athbhreithnithe gur cheart creat reachtaíochta a chur i 

bhfeidhm chun aon mheath amach anseo ar an mbonneagar airgid thirim a bhainistiú ar 

bhealach cóir oscailte cothrom. Ba cheart go leagfaí amach sa chreat, ar bhonn reachtaíochta 

agus i ndiaidh comhairliúcháin le páirtithe leasmhara ábhartha, na critéir chun seirbhísí airgid 

thirim a chur ar fáil agus ionas go mbeadh an córas airgid thirim in ann forbairt ar bhealach 

rialaithe.  

Níor cheart go mbeadh sé ina chuspóir sa chreat seo an méid atá tarlaithe a thiontú thart nó 

úsáid airgid thirim a choinneáil ag an leibhéal atá ann anois ach tuilleadh meatha a bhainistiú 

ar bhealach eagraithe. Tá sé tábhachtach nach sáraítear riachtanais na sochaí nó an méid a 

bhfuil an sochaí ag súil leis sna hathruithe amach anseo i mbonneagar airgid thirim.  
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Thug an Fhoireann Athbhreithnithe ar aird, sa bhreis ar uathmheaisíní bainc (UMBanna) atá 

ar fáil sna bainc agus na seirbhísí cuntair airgid thirim, go ndéantar éascaíocht ar rochtain ar 

airgead tirim trí UMBanna atá lonnaithe i siopaí agus i suíomhanna eile, aisairgead a 

chuireann miondíoltóirí ar fáil, agus socruithe gníomhaireachta amhail na socruithe atá ann 

faoi láthair leis An Post.  

Beidh sé tábhachtach go n-oibreoidh an tionscal le chéile chun fáil amach mar a dhéanfar 

tuilleadh forbartha ar rochtain ar airgead tirim. Ba cheart go mbeadh sé sin ina phríomhghné 

d’fhorbairt creata atá feiliúnach do thomhaltóirí.   

Thug an Fhoireann Athbhreithnithe ar aird go bhfuil feidhmiú éifeachtach an chórais airgid 

thirim ag brath ar líon beag gnólachtaí iompair airgid (IA) agus is le soláthróirí neamhbhainc 

neamhrialaithe iad cion mór de UMBanna agus is iadsan a bhíonn á fheidhmiú, ar a dtugtar 

Imlonnuithe UMB Neamhspleácha (IUN) orthu freisin. Tá gnólachtaí IA agus IUNanna 

ríthábhachtach maidir le dáileadh airgid thirim agus rochtain ar airgead tirim ar fud na tíre, 

agus faoi láthair níl ceachtar acu faoi réir údarú nó maoirseachta ag an mBanc Ceannais. 

Molann an Fhoireann Athbhreithnithe go dtabharfar an dá cheann laistigh de theorainn rialála 

an Bhainc Ceannais.  

Molann an Fhoireann Athbhreithnithe Straitéis Náisiúnta Íocaíochta a fhorbairt. Ba cheart tús 

a chur leis an obair ag tús na bliana 2023, agus ba cheart an obair a bheith curtha i gcrích sa 

bhliain 2024. Ba cheart go leagfaí amach treochlár sa straitéis seo d’fhorbairt an chórais 

íocaíochtaí ina iomláine amach anseo. Ba cheart forbairtí in íocaíochtaí ar líne a chur san 

áireamh sa straitéis, agus treoir a thabhairt maidir leis an gcaoi ar cheart athruithe a dhéanamh 

amach anseo ar chritéir agus saincheisteanna eile maidir le rochtain ar airgead tirim.  

Beag beann ar an luas a bhaineann le tuilleadh athruithe, tá sé tábhachtach tacú le tomhaltóirí 

agus le GBManna san aistriú go táirgí baincéireachta miondíola atá bunaithe níos mó ar líne, 

chomh maith leis an laghdú ar dócha a bheidh ann in úsáid airgid thirim sna blianta atá le 

teacht. Tá an Fhoireann Athbhreithnithe den tuairim gur tharla na forbairtí san earnáil níos 

sciobtha ná mar atá sé ar chumas roinnt tomhaltóirí agus GBManna an t-aistriú seo a 

dhéanamh chuig gnó ar líne. Chun tacú leis na forbairtí leanúnacha sin, molann an Fhoireann 

Athbhreithnithe gur cheart don Roinn páirt iomlán a ghlacadh i sruth na hinniúlachta i gcúrsaí 

airgeadais den Straitéis don Litearthacht d’Aosaigh don Saol de chuid an Rialtais agus a 

chinntiú go bhfuil cur chuige comhordaithe agus comhtháite a bhfuil tionchar aige ar obair uile 

an Stáit atá ann maidir le hinniúlacht i gcúrsaí airgeadais.  

C R E I D M H E AS  G B M  

Tá GBManna mar chuid lárnach den gheilleagar, agus tá rochtain ar tháirgí agus ar sheirbhísí 

baincéireachta miondíola ríthábhachtach lena bhfeidhmiú. Tá moltaí na Foirne Athbhreithnithe 

maidir le hiomaíocht agus rochtain ar airgead tirim chomh tábhachtach céanna do GBManna.  
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Cuireadh fáilte roimh an bhforbairt le blianta beaga anuas maidir leis an líon éagsúil soláthróirí 

creidmheasa agus GBManna atá ag dul i méid ón earnáil neamhbhainc.  Mar sin féin, mar 

gheall ar an tionchar atá ag roinnt neamhbhanc ar an samhail mhaoinithe idir rátaí úis atá ag 

ardú agus coinníollacha margaidh caipitil atá níos doichte, beidh sé tábhachtach go n-

oibreoidh an Roinn, i gcomhar le ranna eile amhail an Roinn Fiontar, Trádála agus 

Fostaíochta, le Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann, le Fiontraíocht Éireann 

agus le gníomhaireachtaí eile chun tacú le GBManna agus chun airgead an Chiste Eorpaigh 

Infheistíochta a ghiaráil nuair is féidir. 

Tugann an Fhoireann Athbhreithnithe ar aird freisin go bhfuil sciar de chreidmheas GBM á 

fháil ó ghnólachtaí nach bhfuil údarú ag teastáil uathu ón mBanc Ceannais. Ní bhaineann 

GBManna tairbhe as cosaintí i Rialacháin GBM an Bhainc Ceannais nuair a fhaigheann siad 

iasachtaí ó ghnólachtaí neamhrialaithe.5 Is é toradh an cháis sin nach bhfuil cothrom na 

Féinne ann do na bainc thraidisiúnta, na comhair chreidmheasa agus na neamhbhainc 

rialaithe. Molann an Fhoireann Athbhreithnithe, i ndiaidh comhairliúcháin le páirtithe 

leasmhara ábhartha, go dtabharfar aghaidh ar an gcás seo tríd an reachtaíocht ionas go 

mbeidh soláthróirí creidmheasa do GBManna á n-údarú agus á stiúradh ag an mBanc 

Ceannais. 

C O S AI N T  T O M H AL T Ó I R Í   

Feabhsaíodh an creat do chosaint tomhaltóirí go suntasach le blianta beaga anuas de bharr 

athruithe reachtaíochta san Eoraip agus sa bhaile, chomh maith le forbairtí i gcóid a d’eisigh 

an Banc Ceannais. Ó tugadh isteach reachtaíocht nua sa bhaile, cuireadh síneadh le cosaintí 

maidir le creidmheas a chuir Soláthróirí Creidmheasa Ardchostais ar fáil (SCACanna, ar ar 

tugadh iasachtóirí ceadúnaithe roimhe seo), creidmheas a cuireadh ar fáil faoi 

Fhruilcheannach/Pleananna Conartha Pearsanta agus creidmheasa ar a dtugtar ‘Ceannaigh 

Anois Íoc Níos Déanaí’ air go minic. Cuireadh síneadh le cóid an Bhainc Ceannais agus 

uasdátaítear ar bhonn rialta iad, agus beidh seoladh athbhreithnithe chuimsithigh ar an gCód 

um Chosaint Tomhaltóirí (Cód CT) ina spreagadh eile lena chinntiú go mbeidh creat 

cuimsitheach cosanta tomhaltóirí i bhfeidhm in Éirinn.  

Cé go gcuirtear fáilte roimh na bearta seo, ní mór gur faoi sholáthróirí táirgí agus seirbhísí 

baincéireachta miondíola a bheidh sé i gcónaí cosaint tomhaltóirí a chur ar fáil i dtosach, toisc 

gurb acusan is mó a bhfuil an chumhacht chun cosaint leanúnach tomhaltóirí a chinntiú. Maidir 

leis an mbealach a dtéann gnólacht i dteagmháil leis na custaiméirí agus, go suntasach, an 

bealach a réitíonn gnólachtaí saincheisteanna custaiméara, socraítear na bealaí sin tríd an 

méid agus atá cultúr cuí dírithe ar an gcustaiméir ag an ngnólacht, agus an leibhéal muiníne 

agus iontaoibhe atá ag custaiméirí sa ghnólacht dá bharr.  

                                                   
5 Sa chás go gcuireann eintiteas neamhrialaithe maoiniú ar fáil faoi scéim CBSE, ní mór don iasachtóir cloí le Rialacháin GBM 
agus tá sé sin mar théarma rannpháirtíochta i scéim CBSE.  
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I dtaca leis sin, ba chéim dhearfach é sa phróiseas maidir le cúnamh a thabhairt don tionscal 

muinín an phobail a fháil ar ais nuair a bhunaigh na bainc thraidisiúnta Bord Cultúir 

Baincéireachta na hÉireann. Leis an reachtaíocht atá le teacht maidir leis an gCreat Aonair 

Cuntasachta, ar a bhfuil Córas Cuntasachta Feidhmiúcháin Shinsearaigh san áireamh, 

cruthófar creat chun éascaíocht a dhéanamh ar athrú cultúir a neadú agus chun cuntasacht 

aonair níos fearr a chinntiú. 

Ní mór ról tábhachtach a bheith ag an earnáil baincéireachta miondíola maidir le tacaíocht a 

thabhairt do chustaiméirí i dtimpeallacht baincéireachta miondíola atá ag athrú.  Is samplaí 

den chaoi ar féidir leis an earnáil tacú le custaiméirí reatha agus ionchasacha iad freagra an 

tionscail i leith phaindéim COVID-19, lena n-áirítear soláthar sosanna íocaíochta do 

chustaiméirí, agus na bearta a ghlac na bainc thraidisiúnta chun tacú le custaiméirí a bhfuil 

tionchar ag imeacht KBC agus Bhanc Uladh orthu.  

Ní mór don earnáil leanúint de na tionscnaimh seo atá dírithe ar an tomhaltóir a fhorbairt. Ní 

mór don earnáil tuiscint níos mó a léiriú, go háirithe maidir leis an méid a bhfuil custaiméirí ag 

súil leis agus riachtanais na gcustaiméirí de réir mar a cheaptar straitéisí chun tacú leo le 

rolladh amach táirgí agus seirbhísí atá cumasaithe le cur ar líne, go mór mór na custaiméirí 

atá níos mó i mbaol, lena n-áirítear daoine leochaileacha.  

Tá sraith moltaí déanta ag an bhFoireann Athbhreithnithe maidir leis an réimse cosanta 

tomhaltóirí chun an obair atá ann cheana a rinne an Stát agus an earnáil baincéireachta 

miondíola a fhorbairt. Creideann an Fhoireann Athbhreithnithe go bhfeabhsófar taithí na 

dtomhaltóirí agus GBManna de bharr na moltaí sin, go mór mór le linn am a mbaineann athrú 

leanúnach suntasach leis. Áirítear orthu sin athruithe sa chur chuige sa chás go mbeadh na 

bainc thraidisiúnta ag smaoineamh ar athrú a dhéanamh ar na seirbhísí a chuireann siad ar 

fáil sna brainsí, caighdeáin seirbhíse do chustaiméirí a leagan amach trí chairteacha nua 

custaiméirí, agus a chur in iúl go soiléir do thomhaltóirí a bhíonn i dteagmháil le gnólachtaí a 

chuireann seirbhísí ar fáil in Éirinn trí nós imeachta an phas cén Ombudsman Eorpach a 

láimhseálfadh aon ghearán a bheadh acu amach anseo.  

Creideann an Fhoireann Athbhreithnithe freisin gur cheart roinnt de na moltaí seo a chur i 

bhfeidhm trí leasuithe a dhéanamh ar an gCód CT roimh an mbliain 2024 mar gheall ar luas 

leanúnach na n-athruithe atá ar bun sa mhargadh baincéireachta miondíola.  

Sula ndéantar aon athrú ar an gCód CT, iarrann an Fhoireann Athbhreithnithe ar an earnáil 

baincéireachta miondíola obair a dhéanamh le chéile nó ina n-aonar, de réir mar is cuí, chun 

na bearta atá leagtha amach sa tuarascáil seo a chur i bhfeidhm ar bhonn deonach.  

M AR G AD H  M O R G ÁI ST Í  

Is iad na bainc thraidisiúnta atá ina bpríomhsholáthróirí maidir le hiasachtú morgáiste agus i 

ndiaidh do KBC agus Banc Uladh fágáil, beidh ardú eile, ar dtús ar a laghad, ar an sciar den 
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mhargadh atá ag na bainc atá fanta. In ainneoin ceannas na mbanc traidisiúnta, tá fás tagtha 

ar an sciar den iasachtú nua morgáiste atá ag iasachtóirí neamhbhainc laistigh de thréimhse 

sách gearr, agus bhí sciar 13% den mhargadh maidir le hiasachtú nua morgáiste acu sa 

bhliain 2021. 

Chuir na neamhbhainc rátaí seasta ar fáil, rátaí a raibh téarmaí níos faide acu ná mar a bhí ar 

fáil roimhe seo in Éirinn ach bhí tionchar ag an gcostas méadaithe ar mhaoiniú sna margaí 

mórdhíola ar na rátaí sin le déanaí. Leis an maoiniú €1bn atá ar fáil ó Bhanc na hÉireann do 

gach ceann den dá Ghnólacht Creidmheasa Miondíola (GCManna) mar chuid de cheadú 

CICT don bhanc chun sócmhainní agus dliteanais áirithe KBC na hÉireann a fháil, cuideofar 

le tacaíocht a thabhairt do na soláthróirí sin agus cuirtear fáilte roimh an bhforbairt.  

Mar gheall ar an timpeallacht le rátaí úis ag ardú, tá méadú ar an líon tomhaltóirí atá ag aistriú 

an mhorgáiste atá acu, nó atá ag socrú an ráta úis ar an morgáiste atá acu. Mar shampla i 

ráithe 3 den bhliain 2022, b’ionann gníomhaíocht morgáiste neamhcheannacháin, ar a bhfuil 

aistriú morgáiste agus morgáiste breisithe san áireamh, agus €1.3bn, sin méadú 175.8% bliain 

i ndiaidh bliana.6  

Cé gur ábhar misnigh é an méadú atá ar aistriú morgáiste, creideann an Fhoireann 

Athbhreithnithe go bhfuil sé tábhachtach go leanann an Roinn, an CICT agus an Banc 

Ceannais de bheith ag díriú ar na leibhéil aistrithe sa mhargadh morgáistí, agus bearta a 

thabhairt isteach chun an próiseas aistrithe a dhéanamh níos éasca nuair is féidir.  

Mhol an Fhoireann Athbhreithnithe roinnt moltaí maidir le haistriú morgáiste agus, chomh 

maith leis sin, d’fhéadfadh úsáid níos mó ar Bhaincéireacht Oscailte a bheith ina rogha 

fhéideartha chun feabhas a chur ar an bpróiseas aistrithe morgáiste.  

Creideann an Fhoireann Athbhreithnithe freisin go bhféadfadh ról níos láidre a bheith ag 

iasachtóirí morgáiste maidir le táirgí nó nuálaíochtaí nua morgáiste a aithint agus a fhorbairt 

lena gcuidítear le tomhaltóirí trí rogha níos fearr ar tháirgí a chur ar fáil. Tugann an Fhoireann 

Athbhreithnithe ar aird gur iarr an CICT ar Bhanc na hÉireann ciste €1 milliún a chur ar fáil 

lena dháileadh ar chuideachtaí a bhfuil baint acu le nuálaíochtaí a fhorbairt sa mhargadh 

morgáistí. Iarrann an Fhoireann Athbhreithnithe ar ghnólachtaí incháilithe leas a bhaint as na 

cistí seo agus iarrann an fhoireann freisin ar sholáthróirí eile san earnáil cur leis an tionscnamh 

seo. 

I gcomhthéacs na morgáistí, tá sé tábhachtach freisin go bhfuil eisiúint Riaráistí Morgáiste 

Fadtéarmacha (RMF) fós ina príomhchúram. Cé go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta le 

blianta beaga anuas chun aghaidh a thabhairt ar RMF, agus go bhfuil meath suntasach tagtha 

ar na huimhreacha, níor cheart go mbeadh réchúis mar thoradh air sin. Creideann an 

Fhoireann Athbhreithnithe gur cheart do na gníomhaireachtaí ábhartha agus na ranna Rialtais 

                                                   
6 https://bpfi.ie/publications/bpfi-mortgage-drawdowns-q3-2022/  

https://bpfi.ie/publications/bpfi-mortgage-drawdowns-q3-2022/
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moladh an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm, moladh maidir le cur chuige 

comhordaithe i leith RMF a réiteach agus ionchur ón Roinn a chur san áireamh. 

AC H R AI N N  S A M H AR G AD H  B AI N C É I R E AC H T A M I O N D Í O L A  

Tá sé tábhachtach aon achrann, a chuireann bac ar sholáthróirí dul isteach chuig earnáil 

baincéireachta miondíola na hÉireann, a aithint agus a réiteach, nuair is féidir, mar go 

gcuideodh sé sin leibhéal na hiomaíochta agus na rogha a mhéadú do thomhaltóirí agus 

GBManna. Ina theannta sin, tá sé tábhachtach go mbeidh cothrom na Féinne ar fáil do na 

bainc thraidisiúnta nuair atá siad in iomaíocht le soláthróirí eile atá lonnaithe in Éirinn, nó le 

soláthróirí as Ballstát eile an AE nó an LEE atá ag cur táirgí agus seirbhísí baincéireachta 

miondíola ar fáil in Éirinn. Ceann de na hachrainn sin a d’aithin an Fhoireann Athbhreithnithe 

ná na srianta luacha saothair atá i bhfeidhm ar bhainc thraidisiúnta mar chuid de na socruithe 

athchaipitlithe bainc.  

Sna blianta idir an dá linn, tugadh isteach riachtanais nua maidir le beartais luacha saothair 

na mbanc ag leibhéal an AE. Leis na riachtanais sin, tá beartas luacha saothair ag teacht le 

bainistíocht fhónta riosca agus is éard is aidhm leis na riachtanais ná a chinntiú go nglactar 

leis an riosca cuí agus go seachnaíonn an lucht ardbhainistíochta cinnteoireacht 

ghearrthéarma. Ó tharla go mbaineann srianta an Stáit leis na trí bhanc thraidisiúnta amháin, 

d’fhéadfadh chustaiméirí na mbanc a bheith faoi mhíbhuntáiste mura bhfuil na bainc atá 

buailte in ann foireann a earcú agus a choinneáil, ar foireann iad a bhfuil an tacar 

sainscileanna riachtanacha acu chun táirgí agus seirbhísí maithe a fhorbairt agus a chur ar 

fáil. I dtaca leis seo, téann na trí bhanc atá buailte in iomaíocht chun daoine cumasacha a 

aimsiú san earnáil baincéireachta i gcoitinne agus i gcodanna eile den gheilleagar, lena n-

áirítear an earnáil teicneolaíochta.  

Mar sin féin ba shuntasach a bhí an leibhéal tacaíochta a chuir an Stát agus saoránaigh an 

Stáit ar fáil roimhe seo do chóras baincéireachta na hÉireann agus mar thoradh air sin 

d’fhulaing go leor daoine cruatan.  

In ainneoin an phointe seo agus i bhfianaise na ndúshlán oibríochta agus an gá atá le foireann 

a mhealladh, ar foireann í a chuideoidh leis na bainc seo seirbhís agus táirgí éifeachtacha a 

chur ar fáil do na custaiméirí, molann an Fhoireann Athbhreithnithe go ndéanfar leasú ar na 

srianta luacha saothair do na bainc thraidisiúnta.  

Bhainfí sin amach tríd an gcosc iomlán ar phá athraitheach a leasú agus teorainn suas go 

€20,000 a chur ina ionad, áit a mbeadh pá athraitheach ceadaithe. Ina theannta sin, ba cheart 

deireadh a chur leis an gcosc atá ar bhainc thraidisiúnta maidir le gnáthshochair fostaí a chur 

ar fáil. Bheadh an teorainn €20,000 ag teacht leis an tairseach thuas ina bhfuil pá athraitheach 

faoi réir na ‘forchánach’ 89%, agus bheadh sé sin fós i bhfeidhm. 
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Aithnítear nach scairshealbhóir i mBanc na hÉireann é an Stát a thuilleadh agus mar sin 

molann an Fhoireann Athbhreithnithe freisin go gcuirfí deireadh le huasteorainn phá €500,000 

do dhuine aonair. Ó thaobh AIB agus PTSB de, ba cheart deireadh a chur leis an uasteorainn 

phá amach anseo nuair atá scairshealbhú an stáit sna bainc sin ag leibhéal cuí. 

Conclúid  

Tá athrú suntasach tagtha ar earnáil baincéireachta miondíola na hÉireann le 15 bliana anuas. 

Mar gheall ar bhearta a rinne an Stát agus an earnáil féin, tá córas airgeadais na hÉireann i 

bhfad níos láidre anois. Ó thaobh na cobhsaíochta airgeadais de, tháinig feabhas suntasach 

ar chaipiteal, maoiniú agus staideanna leachtachta na mbanc traidisiúnta. Tá siad faoi réir i 

bhfad níos mó riachtanais rialála agus córas maoirseachta atá i bhfad níos láidre. Tá 

céimeanna glactha ag na bainc thraidisiúnta chun déileáil leis na botúin ón am atá caite freisin. 

Bhí tréimhse d’athrú suntasach i gceist don earnáil agus leanfar leis an tréimhse sin sa 

mheántéarma. I bhfianaise na timpeallachta seachtraí agus an t-aistriú leanúnach atá ag tarlú 

i mbaincéireacht mhiondíola, beidh sé tábhachtach go mbeidh an earnáil sofhreagrúil agus 

réamhbhreathnaitheach. Cuirfidh sé sin ar chumas na hearnála leas a bhaint as na deiseanna 

a chuirfear i láthair trí leanúint leis an athrú sna blianta amach romhainn, chomh maith lena 

chinntiú nach dtagann don riosca nua a d’fhéadfadh teacht chun cinn aniar aduaidh ar an 

earnáil. 

Creideann an Fhoireann Athbhreithnithe go bhfuil sé tábhachtach do sholáthróirí in earnáil 

baincéireachta miondíola na hÉireann an leibhéal comhoibrithe atá acu a mhéadú, más cuí, 

laistigh de theorainn an dlí iomaíochta chun costais a laghdú agus feabhas a chur ar sheirbhísí 

do chustaiméirí. Cúnamh ar leith a bheadh sa mhéid seo maidir le táirgí agus seirbhísí 

baincéireachta miondíola a chur ar fáil i gceantair nach bhfuil an daonra chomh dlúth sin iontu. 

Ag breathnú chun cinn, creideann an Fhoireann Athbhreithnithe go mbeadh earnáil 

baincéireachta miondíola na hÉireann in ann tacú le tomhaltóirí, GBManna agus leis an 

ngeilleagar agus a chinntiú go gcuirfear táirgí agus seirbhísí baincéireachta miondíola ar fáil 

ar bhealach éifeachtach agus iomaíoch.  

Creideann an Fhoireann Athbhreithnithe go gcuideoidh na moltaí sa Tuarascáil seo, atá 

liostaithe thíos, an cuspóir a bhaint amach. Ina theannta sin beidh na tionscnaimh eile agus 

na bearta atá molta chun aghaidh a thabhairt ar an earnáil baincéireachta miondíola ina ngné 

ríthábhachtach maidir le torthaí níos fearr a bhaint amach do thomhaltóirí agus GBManna. 
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Moltaí de réir Caibidle 

 Molann an Fhoireann Athbhreithnithe ar Bhaincéireacht Mhíondíola an méid 

seo a leanas: 

5. Iomaíocht 

5.1 Maidir leis na feidhmeanna údaruithe agus ceaduithe atá aige, ba cheart don Bhanc 

Ceannais: 

 leanúint dá phróisis údaraithe agus ceaduithe a athbhreithniú leis an 

mbealach a d’fhéadfaí feabhas a chur orthu a shainaithint. Ba cheart go 

léireofaí leis seo an tábhacht a bhaineann le sreabhadh leanúnach 

iontrálaithe nua ardchaighdeáin i margaí na seirbhísí airgeadais, fad a 

aithnítear freisin an tábhacht a bhaineann le gníomhaíochtaí geataíochta 

maidir le rioscaí a laghdú chun tomhaltóirí agus an geilleagar a chosaint. 

 treoir a chur ar fáil do ghnólachtaí i ndáil lena phróisis údaraithe agus 

ceaduithe chun soiléireacht maidir lena ionchais, próisis agus amlínte a 

fheabhsú (lena n-áirítear tréimhse réamhúdaraithe ar bith a chur san 

áireamh);  

 athbhreithniú a dhéanamh ar mar a dhéantar a ghníomhaíochtaí údaraithe 

a thuairisciú. Ba cheart don Bhanc Ceannais, ach go háirithe, feabhas a 

chur ar thuairisciú amlínte foriomlána na ngnólachtaí atá i mbun na 

bpróiseas údaraithe agus ceaduithe; agus 

 leanúint d’fheabhas a chur ar a straitéis agus cur i bhfeidhm lena chinntiú 

go mbeidh a chur chuige rialála comhsheasmhach le tairbhí na nuálaíochta 

i seirbhísí airgeadais a thabhairt chun fíre fad a chinntítear go ndéanfar 

rioscaí a bhainistiú agus a mhaolú. Sa chomhthéacs seo, ba cheart don 

Bhanc Ceannais athbhreithniú mionsonraithe a dhéanamh ar an Mol 

Nuálaíochta, lena n-áirítear comparáidí le comhlachtaí den chineál céanna 

atá in iomaíocht leis, chun an tionchar agus feidhmiúlacht a bhaineann leis 

a leathnú. Ba cheart machnamh a dhéanamh ar na cineálacha boscaí 

gainimh rialála arna nglacadh i dtíortha eile agus ar na buntáistí a 

bhaineann leo. 

 

  

5.2 Agus na leasuithe reachtaíochta sa Bhille um Chomhar Creidmheasa (Leasú), 2022, 

atá ar na bacáin á chur san áireamh, ba cheart d’earnáil na gcomhar creidmheasa 

agus do cheannairí na hearnála plean straitéiseach a fhorbairt trína mbeifí in ann 

tairiscint uilíoch táirgí agus seirbhísí a chur ar fáil go sábháilte agus go 

hinbhuanaithe san earnáil. Tairiscint pobalbhunaithe a bheadh ann, a thairgfí chuig 

gach comhalta comhair creidmheasa, go díreach nó ar bhonn atreoraithe.  
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Ba cheart go léireofaí le plean straitéiseach den sórt sin mar a d’fhéadfadh comhair 

chreidmheasa: 

 An múnla gnó atá acu a scálú ar bhealach inmharthana i bpríomhréimsí 

táirge amhail morgáistí agus iasachtú GBM; 

 Infheistíocht a dhéanamh i saineolas, córais, rialuithe agus próisis ionas go 

mbeidh an earnáil in ann táirgí agus seirbhísí caighdeánacha a chur ar fáil 

i ngach comhar creidmheasa, ar bhealach trína ndéanfaí rioscaí a thagann 

chun cinn a bhainistiú agus trína leanfaí de choigilteas comhaltaí a 

chosaint; agus 

 Rogha a chur ar fáil do chomhaltaí gach comhar creidmheasa chun leas a 

bhaint as seirbhísí istigh sa bhrainse.  

Sa chás go dteastaíonn reachtaíocht nua nó reachtaíocht leasaithe chun tairiscint 

uilíoch táirge agus claochlú múnla gnó gaolmhar a bhaint amach, ba cheart don 

Roinn Airgeadais (le treoir agus comhairle theicniúil ón mBanc Ceannais) 

machnamh a dhéanamh ar na hathruithe reachtaíochta riachtanacha. 

  

5.3 De réir an dearcaidh agus an tsainordaithe atá aige, ba cheart don Bhanc Ceannais: 

 Measúnú a áireamh, agus an Ráiteas Bliantúil ar Fheidhmíochta á chur i 

gcrích aige, ar mar atá feidhmiú a chuid feidhmeanna ag teacht le feidhmiú 

ordúil cuí margaí airgeadais baile; agus 

 measúnú a dhéanamh ar mar a imríonn rialáil baile atá ann cheana tionchar 

ar iomaíocht laistigh de mhargaí airgeadais baile, agus aitheantas a 

thabhairt ar a thábhachtaí atá sé d’fheidhmiú ordúil cuí na margaí sin. 

 

5.4 Ba cheart don Roinn Airgeadais cinn bhille a ullmhú sa bhliain 2023 chun Alt 50 

d’Acht an Bhainc Ceannais (Maoirsiú agus Forfheidhmiú), 2013, a leasú chun 

ceanglas a chur ar an mBanc Ceannais measúnú a dhéanamh agus a fhoilsiú ar na 

costais agus na buntáistí a bhaineann le rialacháin a bhfuil sé beartaithe aige a 

dhéanamh faoi Alt 28 d’Acht 2013, i gcás inar iomchuí. Leis na measúnuithe, táthar 

le machnamh a dhéanamh ar na tionchair ar thomhaltóirí agus ar iomaíocht chóir 

inmharthana a d’fhéadfadh a bheith i gceist, i measc ceisteanna eile. 

5.5 Ba cheart don Roinn Airgeadais athbhreithniú a dhéanamh ar an reachtaíocht 

ábhartha chun bearta a aithint atá i gcomhréir le forálacha lena rialaítear bailiú agus 

úsáid sonraí i Rialacháin agus Treoracha ábhartha an AE, chun éascaíocht a 

dhéanamh ar chomhroinnt méadaithe faisnéise idir an Banc Ceannais agus an 

Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí ar fud gach réimse ábhartha de 

na sainchúraimí faoi seach atá acu. 
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5.6 Ba cheart don Choimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí agus an Banc 

Ceannais na socruithe atá ann cheana a fhorbairt agus comhordú níos dlúithe a 

bhunú chun dearcthaí, faisnéis agus taithí a roinnt maidir le feidhmiú ordúil na 

margaí, cosaint tomhaltóirí agus iomaíocht san earnáil baincéireachta miondíola. 

6. An Comhshaol 

6.1 Mar ábhar tosaíochta, ba cheart don earnáil baincéireachta miondíola smaoineamh 

ar an mbealach is fearr agus is féidir táirgí agus seirbhísí na hearnála a fhorbairt 

ionas go mbeidh tairiscint airgeadais éifeachtach iomaíoch ar fáil do thomhaltóirí 

agus GBManna chun cuidiú leis an aistriú chuig todhchaí ísealcharbóin. 

7. Rochtain ar Airgead Tirim 

7.1 Ba cheart don Roinn Airgeadais reachtaíocht maidir le Rochtain ar Airgead Tirim a 

fhorbairt, agus cinn an bhille a ullmhú sa bhliain 2023 chun:  

 Éileamh ar bhainc a shásaíonn critéir oibiachtúla rochtain réasúnach ar 

airgead tirim a chur ar fáil. Sainmhíneofar “rochtain réasúnach ar airgead 

tirim” i gcomhairle leis an mBanc Ceannais agus le páirtithe leasmhara eile 

agus is éard a bheidh i gcuspóir tosaigh na reachtaíochta ná rochtain a 

choinneáil ag leibhéil mhí na Nollag 2022; agus 

 Foráil a dhéanamh gur féidir leis an Aire Airgeadais na critéir a athrú de réir 

rialachán, bunaithe ar thaighde agus ar chomhairle ón mBanc Ceannais. 

Leis sin, beifear in ann bainistiú a dhéanamh ar thuilleadh forbartha den 

bhonneagar airgid thirim ar bhealach cóir, eagraithe, trédhearcach agus 

cothrom ar mhaithe leis na páirtithe leasmhara go léir. 

7.2 Fad atá forbairt na reachtaíochta seo maidir le Rochtain ar Airgead Tirim ar 

feitheamh, ba cheart do bhainc féachaint le rochtain custaiméirí agus gnólachtaí ar 

sheirbhísí airgid thirim a choinneáil ag leibhéil mhí na Nollag 2022. 

7.3 Ba cheart don Roinn Airgeadais cinn bhille a ullmhú sa bhliain 2023 chun ceanglas 

a chur ar oibritheoirí Uathmheaisíní Bainc a bheith údaraithe ag an mBanc Ceannais 

agus a bheith faoina mhaoirseacht. 

7.4 Ba cheart don Roinn Airgeadais cinn bhille a ullmhú sa bhliain 2023 chun freagracht 

agus cumhachtaí a chur ar fáil don Bhanc Ceannais chun teacht aniar an chórais 

airgid thirim a chosaint lena n-airítear údarú agus maoirsiú gnólachtaí iompair airgid 

i ndáil lena ngníomhaíochtaí láimhseála airgid thirim agus seirbhísí airgeadais 

gaolmhara. 

  

7.5 Ba cheart don Roinn Airgeadais ceannaireacht a thabhairt ar ullmhú Straitéise nua 

um Íocaíochtaí Náisiúnta a bheidh réidh sa bhliain 2024. Ba cheart go leagfaí amach 

leis an straitéis seo treochlár d’fhorbairt an chórais íocaíochtaí ina iomláine amach 
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anseo, agus forbairtí i ndáil le híocaíochtaí digiteacha, úsáid seiceanna agus 

saincheisteanna eile á gcur san áireamh, agus treoir a thabhairt i dtaobh mar ba 

cheart athruithe a dhéanamh ar chritéir reachtaíochta maidir le Rochtain ar Airgead 

Tirim amach anseo. Ba cheart straitéisí íocaíochtaí miondíola an Choimisiúin 

Eorpaigh agus an Eurochórais araon a bheith mar bhonn eolais don Straitéis, agus 

ba cheart an Straitéis a bheith ag teacht leo. Leis an Straitéis, ba cheart go ndéanfaí 

machnamh ar an méid seo thíos agus ba cheart comhairle a lorg ar cibé ar cheart: 

 Reachtaíocht a rith go réamhghabhálach chun cumhacht a thabhairt don 

Aire Airgeadais éileamh ar aicmí áirithe gnólachtaí, earnálacha nó fo-

earnálacha airgead tirim a ghlacadh, é sin nó glacadh le hairgead tirim a 

éascú (go leibhéal iomchuí); agus 

 Cibé ar cheart beartas Rialtais a dhéanamh de go nglacfadh comhlachtaí 

poiblí le hairgead tirim nó go n-éascóidís glacadh le hairgead tirim mar 

íocaíocht i leith earraí, seirbhísí, cánacha, tobhach, táillí nó muirear. 

 

8. Rochtain ar Bhrainsí 

8.1 Fad atá ceanglais dhlí na hiomaíochta á gcomhlíonadh, ba cheart don earnáil 

baincéireachta miondíola a leibhéil comhoibrithe a mhéadú, i ngach cás inar féidir, 

chun costais a laghdú agus chun leibhéil seirbhíse do chustaiméirí a choinneáil/a 

fheabhsú. Áirítear ar na réimsí féideartha: 

 Moil bhaincéireachta chomhroinnte in áiteanna ina bhfuil na brainsí uile 

dúnta; agus  

 Aonáin fóntas a fhorbairt i réimsí amhail soláthar agus feidhmiú 

Uathmheaisíní Bainc. 

  

8.2 Ba cheart don Bhanc Ceannais, san athbhreithniú a dhéanann sé ar an gCód um 

Chosaint Tomhaltóirí agus, mura sonrófar a mhalairt, roimh an athbhreithniú ar an 

gCód um Chosaint Tomhaltóirí a thabhairt chun críche, a leanas a dhéanamh: 

 Éileamh ar bhainc measúnuithe láidre atá ceadaithe ag an mbord a chur faoi 

bhráid an Bhainc Ceannais nuair atá sé i gceist acu athrú suntasach a chur 

ar na seirbhísí a chuirtear ar fáil tríd na brainsí nó nuair atá sé i gceist acu 

brainse a dhúnadh. Ba cheart go scrúdófaí sna measúnuithe seo an tionchar 

ar chustaiméirí, oiriúnacht socruithe soláthair seirbhíse malartacha agus na 

pleananna maidir le custaiméirí a aistriú chucu, go háirithe custaiméirí atá i 

mbaol. Ba cheart measúnuithe den sórt sin, gan faisnéis atá íogair ó thaobh 

cúrsaí tráchtála de, a bheith foilsithe ag an mbanc ábhartha. 

 Éileamh ar bhainc measúnuithe ex-post a dhéanamh, ina mbeadh suirbhé 

ar chustaiméirí atá buailte san áireamh, idir naoi mí agus 15 mí tar éis an 
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athraithe nó dúnta agus ceanglas a chur orthu fadhbanna ábhartha a 

réiteach. 

 An íostréimhse fógra a theastaíonn a mhéadú chuig ceithre mhí (mí amháin 

atá i gceist faoi láthair) maidir le hathruithe suntasacha baincéireachta (e.g. 

athrú chuig seirbhís gan airgead tirim) agus í a mhéadú chuig sé mhí (dhá 

mhí faoi láthair) i gcás dúnadh brainsí agus institiúidí creidmheasa ag fágáil 

an mhargaidh. 

 Éileamh ar gach soláthróir earraí agus seirbhísí baincéireachta miondíola, 

sa Chód athbhreithnithe um Chosaint Tomhaltóirí, cairteacha custaiméirí a 

leagan amach agus a fhoilsiú, agus caighdeáin seirbhíse a chur san áireamh 

iontu. Roimh na hathruithe a d’fhéadfaí a dhéanamh ar an gCód um Chosaint 

Tomhaltóirí sa deireadh, molann an Fhoireann Athbhreithnithe go gcuirfeadh 

gach soláthróir earraí agus seirbhísí baincéireachta miondíola an moladh 

seo i bhfeidhm ar bhonn deonach. 

  

9. Morgáistí 

9.1 Ba cheart don Roinn Airgeadais oibriú leis an mBanc Ceannais in 2023 chun bearta 

agus tionscnaimh a shainaithint chun tuiscint agus muinín tomhaltóirí agus 

GBManna sa phróiseas aistrithe i ndáil le morgáiste agus earraí baincéireachta 

miondíola eile a chothú, lena n-áirítear bearta a dhéanamh lena n-éascófar an 

próiseas aistrithe agus lena dtabharfar aghaidh ar chonstaicí agus bearnaí arna 

sainaithint sa phróiseas. Déanfaidh an taighde atá ar bun ag an ESRI thar ceann na 

Roinne Airgeadais, taighde maidir le haistriú i gcoitinne, eolas don obair seo. 

9.2 Ba cheart don Bhanc Ceannais, mar chuid dá athbhreithniú ar an gCód um Chosaint 

Tomhaltóirí, machnamh a dhéanamh ar feabhas a chur ar riachtanais i dtaobh mar 

a chuireann gnólachtaí rialaithe faisnéis maidir le hearraí morgáiste malartacha ar 

fáil dá gcustaiméirí chun feabhas a chur ar ghlacadh sealbhóirí morgáiste le 

roghanna níos saoire a d’fhéadfadh a bheith ar fáil dóibh. Ba cheart aghaidh a 

thabhairt air seo i gcuid ar leith den Chód um Chosaint Tomhaltóirí. 

9.3 Ba cheart don earnáil baincéireachta miondíola athbhreithniú a dhéanamh ar an 

tsraith earraí morgáiste atá aici cheana chun deiseanna a shainaithint le hí a 

fheabhsú agus a leathnú ar mhaithe lena gcustaiméirí, go háirithe sa chás go 

bhféadfadh é sin a bheith ina chuidiú chun costas iomlán creidmheasa an iasachtaí 

a laghdú. 

  

9.4 Ba cheart don Roinn Airgeadais dul i gcomhairle le hiasachtóirí morgáiste agus leis 

an mBanc Ceannais lena dhearbhú cibé a mbeadh iasachtóirí in ann tuilleadh 
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trédhearcachta a chur ar fáil maidir lena bhfuil i gceist le difríochtaí i bpraghsáil 

morgáistí. 

  

9.5 Cuir i bhfeidhm mholadh an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta nach mór 

machnamh a dhéanamh ar riaráistí morgáiste fadtéarmacha a réiteach agus nach 

mór aghaidh a thabhairt air ar bhealach comhordaithe idir gníomhaireachtaí éagsúla, 

lena n-áirítear an Roinn Airgeadais, an Banc Ceannais, an Roinn Dlí agus Cirt, agus 

Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann, i gcomhar le gníomhaireachtaí ábhartha 

eile. Ba cheart don Roinn Airgeadais, i gcomhar leis na comhlachtaí ábhartha eile 

ar fad, an moladh seo a chur chun cinn. 

10. Creidmheas GBM 

10.1 Ba cheart don earnáil baincéireachta athbhreithniú a dhéanamh ar na straitéisí agus 

modhanna seachadta atá i bhfeidhm maidir le creidmheas GBM, leasaithe a 

dhéanamh nuair is gá chun caighdeáin mhaithe seirbhíse do chustaiméirí a chinntiú 

agus chun teagmháil éifeachtacht idir GBManna agus baill foirne oilte a éascú de 

réir mar is cuí, bíodh sin go cianda nó le chéile ar an láthair. 

10.2 Ba cheart don Roinn Airgeadais leanúint de Shuirbhé ar Éileamh ar Chreidmheas a 

choimisiúnú ar bhonn bliantúil. 

10.3 Ba cheart don Roinn Airgeadais leanúint de bheith ag obair le Ranna Rialtais eile 

agus le Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann chun teipeanna nó 

bearnaí sa mhargadh creidmheasa a shainaithint agus chun scéimeanna 

comhroinnte rioscaí a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt orthu. Ba cheart é seo a 

dhéanamh i gcomhar leis an gCiste Eorpach Infheistíochta, nuair is féidir. 

10.4 Tar éis comhairliúchán le páirtithe leasmhara a dhéanamh, ba cheart don Roinn 

Airgeadais reachtaíocht a ullmhú chun ceanglas a chur ar sholáthróirí creidmheasa 

do GBManna a bheith údaraithe ag an mBanc Ceannais agus a bheith faoina 

mhaoirsiú, ionas go ndéanfadh cosaintí Rialacháin an Bhainc Ceannais maidir le 

GBManna leas do gach iasachtaí GBM. 

10.5 Ba cheart don Bhanc Ceannais athbhreithniú a dhéanamh ar na Rialacháin maidir 

le GBManna agus iad a leasú chun athruithe agus forbairtí reachtaíochta sa Chód 

leasaithe um Chosaint Tomhaltóirí a chur san áireamh, go háirithe i dtaobh cúrsaí 

digiteacha/ar líne, cinnteoireacht uathoibrithe agus cairteacha custaiméirí agus 

caighdeáin seirbhíse. Ba cheart don Bhanc Ceannais athbhreithniú a dhéanamh 

freisin ar na rialacháin atá infheidhme i gcás ráthaíochtaí arna eisiúint ag 

iasachtaithe GBM nó thar a gceann. 
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11. Creidmheas Tomhaltóirí 

11.1 Ba cheart don Roinn Airgeadais suirbhé bliantúil a choimisiúnú ar thaithí agus 

dearcthaí tomhaltóirí i ndáil leis an margadh baincéireachta miondíola bunaithe ar 

an suirbhé ar thomhaltóirí a coimisiúnaíodh don Athbhreithniú ar Bhaincéireacht 

Mhiondíola. 

11.2 Ba cheart feidhmiú an Phríomh-Chláir Creidmheasa a leasú, tar éis dul i gcomhairle 

le páirtithe leasmhara ábhartha, chun: 

 An tairseach tuairiscithe maidir le comhaontuithe creidmheasa a laghdú ó 

€500 go €200 agus tairseach an chomhairliúcháin éigeantaigh a laghdú ó 

€2,000 go €1,000; agus 

 Táille nua níos ísle a thabhairt isteach maidir le comhairliúcháin Príomh-

Chláir Creidmheasa d’iasachtaí ar luach íseal (i.e. iasachtaí ar fiú níos lú ná 

€1,000 iad, de réir na n-athruithe molta ar thairseach an chomhairliúcháin 

éigeantaigh) chun iasachtaí níos lú a éascú, go háirithe i gcás na gcomhar 

creidmheasa.  

Ba cheart don Roinn Airgeadais reachtaíocht a dhréachtú, má éilítear sin leis na 

leasuithe molta. 

12. Cuntais Reatha agus Cuntais Choigiltis 

12.1 Ba cheart don Bhanc Ceannais athbhreithniú a dhéanamh ar an gCód Aistrithe 

maidir le cuntais íocaíochta a luaithe agus is féidir tar éis an ollaistrithe cuntas atá 

ar siúl faoi láthair a bheith tugtha chun críche. Ba cheart ionchur ón earnáil agus ó 

pháirtithe leasmhara eile a bheith san áireamh san athbhreithniú ó thaobh 

ceachtanna ón ollaistriú de. Leis an athbhreithniú, ba cheart machnamh a dhéanamh 

ar bhunú seirbhíse aistrithe a bheith mar cheanglas i gcomhréir leis an Treoir um 

Chuntais Íocaíochta, lena n-áirítear scrúdú a dhéanamh ar chomh hindéanta a 

bheadh sé ródú uathoibríoch nó ródú de láimh a dhéanamh i ndáil le haistrithe 

creidmheasa agus dochair ar feadh tréimhse sonrach tar éis cuntas a aistriú. 

13. Cosaint Tomhaltóirí agus Inniúlacht i gCúrsaí Airgeadais 

13.1 Ba cheart don Roinn Airgeadais reachtaíocht cosanta tomhaltóirí a chuíchóiriú agus 

a shimplí agus é mar chuspóir aici fáil réidh le forálacha den chineál céanna. Ba 

cheart go gcuirfí trasuí an leasaithe ar an Treoir um Chreidmheas Tomhaltóirí atá ar 

na bacáin san áireamh sa phróiseas seo. 

  

13.2 Ba cheart don Bhanc Ceannais, de réir a shainordaithe reachtúil, leanúint de thús 

áite a thabhairt do leasanna tomhaltóirí ó thaobh feabhais don chreat rialála de (arna 

dtacú le torthaí agus taighde atá bunaithe ar fhianaise) agus trí fhorghníomhú a róil 

maoirseachta. Mar chuid den athbhreithniú ar an gCód um Chosaint Tomhaltóirí, ba 
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cheart don Bhanc Ceannais measúnú a dhéanamh ar mar is féidir úsáid níos mó a 

bhaint as a shainordú comhtháite ar fud réimsí na cobhsaíochta airgeadais, na 

rialála stuamachta agus na rialála iompair leis an sprioc deiridh, is é sin tomhaltóirí 

a chosaint, a chinntiú. 

  

13.3 Ba cheart don Bhanc Ceannais, sula dtugann sé a athbhreithniú ar an gCód um 

Chosaint Tomhaltóirí chun críche, a éileamh ar gach institiúid a fhreastalaíonn ar an 

margadh baincéireachta miondíola a chur in iúl go soiléir dá custaiméirí cén seirbhís 

ombudsman/seirbhís Réitigh Mhalartach Díospóidí a dhéileálfaidh le gearán sa chás 

nach nglacfadh custaiméir leis an gcinneadh arna chur ar fáil de thoradh phróiseas 

inmheánach gearán an tsoláthróra. Ba cheart go gcuirfí an fhaisnéis seo ar fáil don 

tomhaltóir mar chuid de na hoibleagáidí maidir le faisnéis réamhchonarthach agus 

ag tús próisis i ndáil le gearáin. 

13.4 Ba cheart don Roinn Airgeadais féachaint lena chinntiú go dtabharfar aghaidh mar 

is ceart ag leibhéal an AE ar rochtain ar sheirbhísí ombudsman/Réitigh Mhalartach 

Díospóidí do chustaiméirí na n-institiúidí a úsáideann nós imeachta an phas. 

13.5 Maidir le hinniúlacht i gcúrsaí airgeadais agus inniúlacht i gcúrsaí airgeadais ar líne: 

 Ba cheart don Roinn Airgeadais: 

o spéis a léiriú i sruth na hinniúlachta i gcúrsaí airgeadais den Straitéis 

don Litearthacht d’Aosaigh don Saol agus páirt iomlán a ghlacadh 

inti; agus 

o féachaint le cinntiú go n-oibreoidh na páirtithe leasmhara uile le 

chéile ionas go mbeidh Éire comhlíontach le Prionsabail Ardleibhéil 

an OECD maidir le Cosaint Tomhaltóirí Airgeadais agus leis an 

Moladh maidir le hinniúlacht i gcúrsaí airgeadais.  

 Ba cheart don earnáil baincéireachta miondíola: 

o cur leis an obair atá déanta cheana ag Cónaidhm Baincéireachta 

agus Íocaíochtaí na hÉireann agus ag Bord Chultúr Baincéireachta 

na hÉireann lena chinntiú go mba chuí an méid a chuireann sí ar fáil 

chun freastal ar riachtanais daoine fásta atá i mbaol díobhála nó mí-

úsáide agus chun iad a chumasú a gcuid airgid agus gnóthaí 

airgeadais féin a bhainistiú go sábháilte. Ba cheart don earnáil a 

bheith níos freagrúla do riachtanais na gcustaiméirí ‘leochaileacha’ 

seo agus na deiseanna a chuirtear ar fáil chun cuidiú leo trí bhíthin 

dul chun cinn i gcúrsaí teicneolaíochta a thapú. 
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14. Soláthar Foirne 

14.1 Ba cheart don earnáil baincéireachta miondíola oibriú leis an Institiúid 

Baincéireachta chun forbairt Creata Scileanna Seirbhísí Airgeadais a bhreithniú 

d’fhonn na scileanna agus na hinniúlachtaí a theastaíonn i leith fhorbairt 

inbhuanaithe na hearnála baincéireachta miondíola amach anseo a chothú. 

14.2 Ba cheart na srianta pá a leasú trí: 

 Pá athraitheach suas go €20,000 an fostaí in aghaidh na bliana a cheadú; 

 Soláthar sochar caighdeánach neamhphá a cheadú i gcás gach fostaí; agus 

 I gcás Bhanc na hÉireann amháin, uasteorainn phá €500,000 do dhuine 

aonair a bhaint. 

 

 


