PUNJABI

ਆਪਣੇ Medicare ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ
ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਵਆਂ ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ Medicare ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਵਆਂ ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਵ ੱ ਖੋ।

ਕਦਮ 1: ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ
my.gov.au 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਲੂੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ੇਵਾਵਾਂ ਵਵੱ ਚੋਂ Medicare ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਮੀਨ ਤੋਂ My details ਵਫਰ View and edit my details ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਮੇਰੇ ਵੇਰਵੇ
ਮੇਰੇ ਵੇਰਵਵਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ
ੂੰ ਪਾਵਦਤ ਕਰਨਾ
ੂੰ ਪਾਵਦਤ ਕਰੋ
ੂੰ ਪਾਵਦਤ ਕਰੋ

ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜਦਾ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਵੇਖੋਗੇ।
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ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
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ਕਦਮ 2: ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰੋ
Bank details ਵਵੱ ਚ Edit ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਸੰ ਪਾਦਿਤ ਕਰੋ
ਨ

PAGE 3 OF 14

Services Australia

PUNJABI

ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵਵਆਂ ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ:
• Account name
• BSB
• Account number.

ਵਫਰ Save bank details ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾ ਤੇ Medicare ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ Medicare ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਹੋਰ
ਲੋ ਕਾਂ ਵਾ ਤੇ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਖਾਤੇ ਦਾ ਨਾਮ

ਬੀ ਐੱਸ ਬੀ

ਖਾਤਾ ਨੂੰਬਰ

ਬੈਂਕ ਵੇਰਵਵਆਂ ਨੂੰ ੇਵ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਅ ੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵਵਆਂ ਨੂੰ ੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰ ਵਲਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅ ੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨੂੰਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਵਕ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਫੇਰ Close ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
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ਬੂੰ ਦ ਕਰੋ

ਕਦਮ 3: ਸਾਈਨ ਆਊਟ
ਆਪਣੇ ਮੁੱ ਖ ਫੇ (ਹੋਮਪੇਜ) ਤੋਂ ਤੁ ੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰ ਕਦੇ ਹੋ।
Medicare ਛੱ ਡਣ ਅਤੇ myGov ਵਵੱ ਚ ਵਾਪ ਆਉਣ ਲਈ myGov ਆਈਕੌ ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

myGov ਆਈਕੌ ਨ
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ਆਪਣੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ੁਰੱਵਖਆ ਵਾ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ myGov ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਵਲਆ ਹੈ ਤਾਂ
Sign out ਕਰੋ।

ਾਈਨ ਆਊਟ
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ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ
• ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਵਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗਾਈਡਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ
servicesaustralia.gov.au/individuals/online-help ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

• servicesaustralia.gov.au/individuals/information-in-your-language ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਵਜੱ ਥੇ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵੱ ਚ
ਪੜ੍ਹ ਕਦੇ ਹੋ, ੁਣ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਕਦੇ ਹੋ।

• Centrelink ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵੱ ਚ ਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ 131 202 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
• Medicare ਵਾ ਤੇ 132 011 ਅਤੇ ਬਾਲ ਹਾਇਤਾ ਵਾ ਤੇ 131 272 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕ ੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ,
ਤਾਂ ਾਨੂੰ ਦੱ ੋ ਅਤੇ ਅ ੀਂ ਇ ਦਾ ਮੁਫਤ ਵਵੱ ਚ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਾਂਗੇ।

• ਵਕ ੇ ੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਨੋ ਟ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਆ ਟਰੇਲੀਆ ਵਵੱ ਚ ਵਕਤੇ ਵੀ '13' ਨੂੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵਾ ਤੇ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਦਰ 'ਤੇ ਖਰਚਾ

ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਥਾਨਕ ਕਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱ ਖਰੀ ਹੋ ਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ੇਵਾ ਪਰਦਾਵਤਆਂ ਵਵਚਕਾਰ ਵੀ ਵੱ ਖਵੱ ਖ ਹੋ ਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ '1800' ਨੂੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਮਾਵਪਆ ਜਾ ਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਦਰ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਲਆ ਜਾ ਕਦਾ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ
ਇ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਵਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈ ਲਾ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਵਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਤੁ ੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬੂੰ ਧ ਵਵੱ ਚ ਅਰਜੀ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ।
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Update your bank account details using your
Medicare online account
Learn how to update your bank account details using your Medicare online account.

Step 1: Sign in
Go to my.gov.au and sign in, then select Medicare from your linked services.
Select My details from the menu, then View and edit my details.

My details

View and edit my details

You will see your current bank details.
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Bank details
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Step 2: Update your bank details
Select Edit in Bank details.

Edit
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Update your bank details and enter your:
• Account name
• BSB
• Account number.
Then select Save bank details.
These changes only apply to Medicare payments for you. They will not apply to other people on
your Medicare card.

Account name

BSB

Account number

Save bank details

We will confirm your account number when we have saved your details. Check the changes are
correct, then select Close.
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Close

Step 3: sign out
From your homepage you can complete other transactions.
Select the myGov icon to leave Medicare and return to myGov.

myGov icon
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For your privacy and security, Sign out when you have finished using your myGov account.

Sign out
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For more information
• Go to servicesaustralia.gov.au/individuals/online-help to view online guides and video
demonstrations about using your online account in English.
• Go to servicesaustralia.gov.au/individuals/information-in-your-language where you can
read, listen to or watch information in your language.
• Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services.
• Call 132 011 for Medicare and 131 272 for Child Support. Let us know if you need an
interpreter, and we will arrange one for free.
• 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 is your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.

PAGE 14 OF 14

Services Australia

