VIETNAMESE

Cập nhật chi tiết tài khoản ngân hàng của quý vị
bằng tài khoản Medicare trực tuyến
Tìm hiểu cách cập nhật chi tiết tài khoản ngân hàng của quý vị bằng tài khoản Medicare trực
tuyến.

Bước 1: Đăng nhập
Truy cập my.gov.au và đăng nhập, sau đó chọn Medicare trong số các dịch vụ quý vị đã nối kết.
Chọn My details trong danh bạ, sau đó View and edit my details.

Chi tiết của tôi

Xem và chỉnh sửa chi tiết của tôi

Quý vị sẽ thấy chi tiết ngân hàng hiện thời của mình.
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Chi tiết ngân hang

PAGE 2 OF 14

Services Australia

VIETNAMESE

Bước 2: Cập nhật chi tiết ngân hàng của quý vị
Chọn Edit trong Bank details.

Chỉnh sửa
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Cập nhật chi tiết ngân hàng của quý vị và nhập:
• Account name
• BSB
• Account number.
Sau đó chọn Save bank details.
Những thay đổi này chỉ áp dụng với khoản tiền Medicare trả cho quý vị và sẽ không áp dụng cho
những người khác có tên trên thẻ Medicare của quý vị.

Tên chủ tài
khoản

BSB

Số tài khoản

Lưu chi tiết ngân hàng

Chúng tôi sẽ xác nhận số tài khoản của quý vị khi đã lưu chi tiết của quý vị. Hãy kiểm tra xem mọi
chi tiết đã thay đổi đều chính xác, sau đó chọn Close.
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Khép lại

Bước 3: đăng xuất
Từ trang chủ của quý vị, quý vị có thể hoàn thành các giao dịch khác.
Chọn biểu tượng myGov để rời Medicare và quay trở lại myGov.

biểu tượng myGov
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Vì quyền riêng tư và bảo mật của quý vị, hãy Sign out khi sử dụng xong tài khoản myGov.

Đăng xuất

PAGE 6 OF 14

Services Australia

VIETNAMESE

Muốn biết thêm thông tin
• Truy cập servicesaustralia.gov.au/individuals/online-help để xem các hướng dẫn trực tuyến
và video minh họa cách sử dụng tài khoản trực tuyến của quý vị bằng tiếng Anh.
• Truy cập servicesaustralia.gov.au/individuals/information-in-your-language tại đây quý vị
có thể đọc, nghe hoặc xem thông tin bằng ngôn ngữ của mình.
• Gọi số 131 202 để nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vị về các khoản trợ cấp và
dịch vụ của Centrelink.
• Gọi số 132 011 để nói chuyện với Medicare và 131 272 để nói chuyện với Child Support. Hãy
cho chúng tôi biết nếu quý vị cần thông dịch viên và chúng tôi sẽ sắp xếp thông dịch viên miễn
phí cho quý vị.
• Tới trung tâm dịch vụ.
Lưu ý: gọi đến số điện thoại bắt đầu bằng số ‘13’ bằng điện thoại nhà từ bất kỳ nơi nào trên nước
Úc sẽ bị tính chi phí theo cước gọi cố định. Cước gọi này có thể khác với cước gọi địa phương và
cũng có thể khác nhau tùy theo công ty điện thoại. Gọi đến số điện thoại bắt đầu bằng số ‘1800’
bằng điện thoại nhà thì không tốn tiền. Gọi bằng điện thoại công cộng và điện thoại di động có thể
bị tính theo thời gian và cước gọi cao hơn.

Bãi miễn trách nhiệm
Thông tin trong ấn phẩm này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn về các khoản trợ cấp và dịch vụ.
Quyết định có muốn xin lãnh khoản trợ cấp hay không và làm đơn theo hoàn cảnh riêng của mình
là trách nhiệm của quý vị.
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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.

Bank
detail
s
Bank
detail
s
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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
V

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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