DARI

مشخصات حساب بانکی خود را با استفاده از حساب آنالین Medicare
خود تازه کنید
طریقه تازه کردن مشخصات حساب بانکی خود را با استفاده از حساب آنلین  Medicareبیاموزید.

قدم اول :داخل شدن )(Sign in
به  my.gov.auبروید و وارد سیستم شوید ،سپس  Medicareرا از خدمات مربوطه خود انتخاب کنید.
 My detailsرا از مینیو انتخاب کنید ،سپس .View and edit my details

مشخصات من

دیدن و ادیت کردن مشخصات من

شما مشخصات فعلی بانک خود را میبینید.
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مشخصات بانک
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قدم دوم :مشخصات بانک تانرا تازه کنید
 Editرا در  Bank detailsانتخاب کنید.

ادیت
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مشخصات بانک تانرا تازه و وارد کنید:
• Account Name
• BSB
• .Account number
بعدآ  Save bank detailsرا انتخاب کنید.
این تغییرات فقط برای پرداخت های  Medicareبرای شما اعمال میشود .آنها برای سایر افراد در کارت  Medicareشما اعمال
نمیشوند.

نام حساب بانکی

شماره حساب بانکی

BSB
مشخصات بانک را حفظ کنید

زمانیکه مشخصات شما را حفظ کردیم ،شماره حساب شما را تایید میکنیم .بررسی کنید که تغییرات صحیح هستند ،سپس  Closeرا
انتخاب کنید.
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بسته کنید

قدم سوم :خارج شدن )(sign out
از صفحه اصلی خود میتوانید سایر معاملت را تکمیل کنید.
عکس  myGovرا برای خروج از  Medicareو بازگشت به  myGovانتخاب کنید.

عکس myGov
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برای حفظ حریم خصوصی و امنیت خود ،پس از پایان استفاده از حساب  myGovخود  Sign outشوید.

خارج شوید
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برای معلومات بیشتر
• برای دیدن رهنمای آنلین و دیدن ویدیو در باره استفاده از حساب آنلین خود به لسان انگلیسی ،به
 servicesaustralia.gov.au/individuals/online -helpبروید.
• به  servicesaustralia.gov.au/individuals/information-in-your-languageمراجعه کنید ،جایی که شما
میتوانید معلومات را به لسان خود بخوانید ،گوش دهید یا تماشا کنید.
• به شماره  131 202زنگ بزنید تا در باره پرداخت ها و خدمات  Centrelinkبه لسان خود با ما صحبت کنید.
• به شماره  132 011برای  Medicareو  131 272برای حمایت طفل زنگ بزنید .اگر به ترجمان ضرورت دارید به ما بگوید و
ما به صورت مجانی انرا ترتیب خواهیم داد.
• به یک مرکز خدمات مراجعه کنید.
توجه :زنگ زدن از تلیفون خانه تان به شماره های « »13از هر نقطه در استرالیا با نرخ ثابت چارج میشوند .این نرخ ممکن است با
قیمت تماس محلی متفاوت باشد و همچنین ممکن است بین فراهم کنندگان خدمات تلیفون متفاوت باشد .زنگ زدن به شماره های
« »1800از تلیفون خانه شما مجانی است .زنگ زدن از تلیفون های عامه و موبایل ممکن است زمانبندی شده و با نرخ باالتری چارج
شوند.

سلب مسئولیت
معلومات موجود در این نشریه فقط به عنوان راهنمای پرداخت ها و خدمات در نظر گرفته شده است .این مسئولیت شماست که تصمیم
بگیرید که آیا میخواهید برای پرداخت درخواست دهید و با توجه به شرایط خاص خود درخواست بدهید.
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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.
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