TURKISH

Medicare ödemenizin alınması.
Yardım hakkınızı kaçırmayın – banka hesap bilgilerinizi Medicare’e
kaydetmeniz gerekiyor!
Ödemenizi ister doktorunuzda, ister internet üzerinden, ister şahsen talep etmiş olun,
Medicare ödemeniz elektronik olarak belirlediğiniz banka hesabınıza gönderilir. Ödemenizi
genellikle bir sonraki iş gününde alabilirsiniz.

Ne yapmanız gerekiyor?
Banka bilgilerinizi kaydedin ya da güncelleyin:
 myGov üzerinden Medicare online account kullanarak
 Express Plus Medicare mobil uygulaması üzerinden
 kendi dilinizi konuşan birisiyle görüşmek için 131 450* numaralı telefondan bizi
arayarak
 Bank account details Collection formunu doldurup postayla göndererek veya
 service centre’larımızdan birisini ziyaret ederek.
Banka hesap bilgilerinizi kaydederken kişisel hesap bilgilerinizin güncel olduğundan da
emin olun.

Elektronik Medicare talebi yapmak çok kolay
Medicare ödemenizi çoğu sağlık sağlayıcısından elektronik olarak talep edebilirsiniz.
Ayrıca isterseniz talebinizi Express Plus Medicare mobil uygulamasından ya da bazı
hizmetler için myGov üzerinden Medicare online account kullanarak yapabilirsiniz.
Medicare çevrimiçi hesabınızı ya da Express Plus Medicare mobil uygulamasını kullanmak
için Medicare’e bağlı durumda olan bir myGov hesabına gereksiniminiz vardır. myGov
hesabını my.gov.au adresinden oluşturabilirsiniz.

Daha fazla bilgi
Talep etme konusunda daha fazla bilgi için:
 humanservices.gov.au/medicareclaiming adresini ziyaret edin
 sizinle aynı dili konuşan birisiyle görüşmek için 131 450* numaralı telefonu arayın
veya
 bir service centre’ı ziyaret edin.
* aramalar ücretlidir
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ENGLISH

Receiving your Medicare benefit payment.
Don’t miss out on your benefit – you need to register your bank account
details with Medicare!
Whether you claim your benefit at your doctor, online or in person, your Medicare benefit is
paid electronically into your nominated bank account. Your payment is usually available
the next working day.

What do you need to do?
Register or update your bank details:
 using your Medicare online account through myGov
 through the Express Plus Medicare mobile app
 by calling us on 131 450* to speak to someone in your language
 by completing a Bank account details Collection form and returning it by post, or
 by visiting one of our service centres.
When registering your bank account details, also make sure your personal details are up
to date.

Electronic Medicare claiming is easy
You can claim your Medicare benefit electronically with most health providers. You can
also submit your claim with the Express Plus Medicare mobile app or for some services
using your Medicare online account through myGov.
To use your Medicare online account or the Express Plus Medicare mobile app, you will
need a myGov account linked to Medicare. Create a myGov account at my.gov.au

More information
For more information about claiming:
 visit humanservices.gov.au/medicareclaiming
 call 131 450* to speak to someone in your language, or
 visit a service centre.
* call charges apply
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