GREEK

Κάρτες έκπτωσης και φροντίδας υγείας
Οι κάρτες έκπτωσης και φροντίδας υγείας μπορούν να σας παρέχουν φθηνότερες υπηρεσίες
υγείας και φάρμακα. Ο τύπος της κάρτας έκπτωσης ή φροντίδας υγείας που μπορείτε να
αποκτήσετε εξαρτάται από τις περιστάσεις σας.
Για κάποιες κάρτες έκπτωσης δε χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση. Αν λαβαίνετε κάποια πληρωμή
από εμάς θα σας στείλουμε μια κάρτα αυτόματα.

Health Care Card
Μπορείτε να πάρετε αυτή την κάρτα αν λαβαίνετε κάποιες πληρωμές ή συμπληρώματα από εμάς
περιλαμβανομένης της υποστήριξης εισοδήματος ενώ αναζητάτε εργασία ή όσο είστε άρρωστοι.
Η κάρτα σας ισχύει για 1 χρόνο. Θα σας στείλουμε μια νέα κάρτα αυτόματα, αν παραμένετε
επιλέξιμοι.

Pensioner Concession Card
Μπορείτε να πάρετε αυτή την κάρτα αν λαβαίνετε πληρωμές από εμάς περιλαμβανομένων της
σύνταξης γήρατος και της υποστήριξης αναπηρίας.
Η κάρτα σας ισχύει για 2 χρόνια. Θα σας στέλνουμε μια νέα κάρτα κάθε 2 χρόνια στα γενέθλιά
σας, αν παραμένετε επιλέξιμοι.

Commonwealth Seniors Health Card
Μπορείτε να πάρετε αυτή την κάρτα αν δε λαβαίνετε πληρωμές από εμάς ή απ’ το Department of
Veterans’ Affairs και έχετε φτάσει σε ηλικία σύνταξης γήρατος. Θα πρέπει επίσης να ικανοποιείτε
τον έλεγχο εισοδήματος.
Μπορείτε να τη ζητήσετε ηλεκτρονικά (online). Η κάρτα σας ισχύει για ένα χρόνο. Θα σας
στέλνουμε μια νέα κάρτα κάθε χρόνο τον Αύγουστο, αν παραμένετε επιλέξιμοι.

Low Income Health Care Card
Μπορείτε να πάρετε αυτή την κάρτα αν είστε ενήλικος με χαμηλό εισόδημα. Πρέπει να ικανοποιείτε
τον έλεγχο εισοδήματος.
Μπορείτε να τη ζητήσετε ηλεκτρονικά. Η κάρτα σας ισχύει για 1 χρόνο. Πρέπει να ανανεώνετε την
κάρτα σας κάθε χρόνο.

Ex-Carer Allowance (Child) Health Care Card
Μπορείτε να πάρετε αυτή την κάρτα αν είστε σπουδαστής με πλήρες ωράριο σπουδών ηλικίας
μεταξύ 16 και 25 ετών και είχατε μια Health Care Card πριν συμπληρώσετε τα 16.
Η κάρτα σας ισχύει για 1 χρόνο. Μπορείτε να ζητάτε την κάρτα σας κάθε χρόνο.

Foster Child Health Care Card
Μπορείτε να πάρετε αυτή την κάρτα αν είστε θετός φροντιστής ή φροντίζετε το παιδί κάποιου
άλλου. Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για το θετό παιδί.
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Το θετό παιδί σας πρέπει να ζει μαζί σας όσο είστε κάτοχος αυτής της κάρτας.
Ζητήστε την ηλεκτρονικά όταν ζητάτε Family Tax Benefit. Η κάρτα σας ισχύει για 1 χρόνο. Θα σας
στείλουμε μα νέα κάρτα αυτόματα, αν παραμένετε επιλέξιμοι

Χαρακτηριστικά κάρτας
Η κάρτα σας θα έχει τον Customer Reference Number (CRN) [Αριθμό Πελάτη], τη διεύθυνση, την
ημερομηνία έναρξης ισχύος, την ημερομηνία λήξης και το όνομά σας.

Άλλες κάρτες
Το Department of Veterans’ Affairs έχει μια κάρτα έκπτωσης για επιλέξιμα άτομα.
Οι κυβερνήσεις των πολιτειών και των επικρατειών επίσης προσφέρουν μια Seniors Card.

Για περισσότερες πληροφορίες


επισκεφθείτε το humanservices.gov.au/concessioncards για περισσότερες πληροφορίες
στα αγγλικά



επισκεφθείτε το humanservices.gov.au/yourlanguage όπου μπορείτε να διαβάσετε, να
ακούσετε ή να παρακολουθήσετε βίντεο με πληροφορίες στη γλώσσα σας



καλέστε το 131 202 για να μιλήσετε μαζί μας στη γλώσσα σας σχετικά με τις πληρωμές και
τις υπηρεσίες του Centrelink



καλέστε την Translating and Interpreting Service (TIS National) στο 131 450 για να
μιλήσετε μαζί μας στη γλώσσα σας σχετικά με τις πληρωμές και τις υπηρεσίες του
Medicare και του Child Support



επισκεφθείτε ένα κέντρο εξυπηρέτησης

Σημείωση: οι κλήσεις από το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού σας σε αριθμούς '13' από
οπουδήποτε στην Αυστραλία χρεώνονται με σταθερό τέλος. Αυτό το τέλος μπορεί να διαφέρει από
την τιμή μιας τοπικής κλήσης και μπορεί επίσης να ποικίλει μεταξύ των παρόχων τηλεφωνικών
υπηρεσιών. Οι κλήσεις σε αριθμούς '1800' από το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού σας είναι χωρίς
χρέωση. Οι κλήσεις από δημόσια και κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να χρονομετρούνται και να
χρεώνονται με υψηλότερο τέλος.

Αποποίηση ευθυνών
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή τη δημοσίευση προορίζονται μόνο ως οδηγός για
πληρωμές και υπηρεσίες. Είναι δική σας ευθύνη να αποφασίσετε εάν επιθυμείτε να υποβάλετε
αίτηση για μια πληρωμή και να υποβάλετε αίτηση σχετικά με τις ιδιαίτερες περιστάσεις σας.
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Concession and health care cards
Concession and health care cards can get you cheaper health services and medicines. The type of
concession or health care card you can get depends on your situation.
For some concession cards you don’t need to apply. If you get certain payments from us we will
send you a card automatically.

Health Care Card
You can get this card if you get some payments or supplements from us including income support
while you look for work or while you are sick.
Your card is valid for 1 year. We will send you a new card automatically, if you remain eligible.

Pensioner Concession Card
You can get this card if you get some payments from us including a pension for old age and for
disability support.
Your card is valid for 2 years. We will send you a new card every 2 years on your birthday, if you
remain eligible.

Commonwealth Seniors Health Card
You can get this card if you can’t get a payment from us or the Department of Veterans’ Affairs and
you’ve reached age pension age. You also need to meet an income test.
You can claim online. Your card is valid for 1 year. We will send you a new card each year in
August, if you remain eligible.

Low Income Health Care Card
You can get this card if you’re an adult on a low income. You must meet an income test.
You can claim online. Your card is valid for 1 year. You must renew your card each year.

Ex-Carer Allowance (Child) Health Care Card
You can get this card if you’re a full time student aged between 16 and 25 and you had a Health
Care Card before you turned 16.
Your card is valid for 1 year. You must reclaim the card each year.

Foster Child Health Care Card
You can get this card if you are a foster carer or care for someone else’s child. The card can only
be used for the foster child.
Your foster child must live with you as long as you hold this card.
Claim online when you claim Family Tax Benefit. Your card is valid for 1 year. We will send you a
new card automatically, if you remain eligible.
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Card features
Your card will display your Customer Reference Number (CRN), address, card start date, expiry
date and your name.

Other cards
The Department of Veterans’ Affairs has a concession card for people who are eligible.
State and territory governments also offer a Seniors Card.

For more information


go to humanservices.gov.au/concessioncards for more information in English



go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos
with information in your language



call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services



call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in
your language about Medicare and Child Support payments and services



visit a service centre.

Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It’s your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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