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Assurance of Support
Assurances of Support ਕੀ ਹੈ
Assurance of Support ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਅਿਤੀ ਜਾਂ ਸੰ ਸਥਾ ਕਿਚਿਾਰ ਇਿ ਿਾਨੰ ਨੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੰ
Australia ਕਿਿੱ ਚ ਰਕਹਣ ਲਈ ਿੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰਨ ਕਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਕਿਸੇ ਿੀਜਾ ਕਿਨੈ ਿਾਰ ਨੰ ਕਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਕਿਸੇ ਿੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦਾ ਿਾਅਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ Assurance of Support ਥਾਂ ਕਸਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ Assurance of Support ਕਦੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ assurer ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Assurer ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੋਈ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਿਸਨੀਿ, ਨਾਗਕਰਿ ਜਾਂ ਸੰ ਸਥਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Assuree ਉਹ ਿੀਜਾ ਕਿਨੈ ਿਾਰ ਹੈ ਕਜਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ
ਿਰਦੇ ਹੋ।

ਕਕਸ ਨੂੰ Assurance of Support ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
Department of Home Affairs ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੀ assuree ਨੰ ਆਪ੍ਣੀ ਿੀਜਾ ਅਰਜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ Assurance

of Support ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਨੈ ਿਾਰ ਦੀ ਿੀਜਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਚਾਰ ਿਰਦੇ ਹਨ। Department of Home
Affairs, assuree ਨੰ ਕਲਖਤੀ ਰਪ੍ ਕਿਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇਗਾ ਕਿ ਿੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਆਪ੍ਣੀ ਿੀਜਾ ਅਰਜੀ ਨੰ ਮਨਜਰ ਿਰਿਾਉਣ ਲਈ
Assurance of Support ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਇਹ ਕਕੂੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਕਹੂੰ ਦਾ ਹੈ
ਿੀਜੇ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, Assurance of Support 1, 2, 4 ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋ ਸਿਦਾ

ਹੈ। ਸ਼੍ੁਰਆਤ ਦੀ ਤਰੀਿ ਇਸ ਗਿੱ ਲ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰੇਗੀ ਕਿ ਿੀਜਾ ਕਿਨੈ ਿਾਰ Australia ਕਿਿੱ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ Australia ਕਿਿੱ ਚ
ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼੍ੁਰ ਿਰਨ ਦੀ ਤਰੀਿ ਉਹ ਹੋਿੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰ Assurance of Support ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ Assurance
of Support ਦੀ ਕਮਆਦ ਉਸ ਤਰੀਿ ਤੋਂ ਸ਼੍ੁਰ ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ ਕਜਸ ਕਦਨ assuree Australia ਪ੍ਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਕਦੱ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ assuree ਨੰ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ assurer ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ
ਿਰ ਸਿਦਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ assurer ਨੰ ਸਾਨੰ ਉਹ ਕਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਪ੍ਸ ਿਰਨੀ ਪ੍ਿੇ।

ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਸਾਡੇ ਿਿੱ ਲੋਂ assuree's ਦੇ ਿਿੱ ਕਚਆਂ ਨੰ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਿੀ ਭੁਗਤਾਨ
ਿਰਨਾ ਪ੍ਿੇ । ਇਹ ਇਸ ਗਿੱ ਲ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ assuree ਨੰ ਕਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਕਚਤ ਹੋਿੇ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਜਹਾ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ assurer ਅਤੇ assuree ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਿਰਦੇ ਹਾਂ।

Assurance of Support ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਨਾ
ਇਿ ਿਾਰ ਿੀਜਾ ਕਮਲਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ Assurance of Support ਨੰ ਰਿੱ ਦ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ। ਤੁਹਾਨੰ Assurance of Support
ਦੀ ਕਮਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਿੱ ਿ ਉਡੀਿ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਇਹ ਕਨਯਮ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਹੇਠ ਕਲਕਖਆਂ ਕਿਿੱ ਚੋਂ ਿੁਝ ਿੀ ਿਾਪ੍ਰਦਾ ਹੈ:
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• ਤੁਹਾਡਾ assuree ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਨਾਗਕਰਿ ਿਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
• ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਸ਼੍ਤਾ ਟ੍ੁਿੱ ਟ੍ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
• ਤੁਸੀਂ ਕਿਿੱ ਤੀ ਤੰ ਗੀ ਕਿਿੱ ਚ ਹੋ।
ਇਿੱ ਥੇ ਿਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਜਿੱ ਥੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰ ਰਿੱ ਦ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰਦੇ ਹਾਂ।

Assurer ਦੀਆਂ ਕਕਸਮਾਂ
Assurer ਵਜੋਂ ਇਕ ਕਵਅਕਤੀ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ Australia ਕਿਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਕਿਅਿਤੀ ਿਾਸਤੇ ਕਿਅਿਤੀਗਤ assurer ਿਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਲਾਜਮੀ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਕਲਕਖਆਂ ਨੰ ਪ੍ਰਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• ਿਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਕਪ੍ਛਲੇ ਕਿਿੱ ਤੀ ਸਾਲਾਂ ਿਾਸਤੇ ਆਮਦਨ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਪ੍ਾਸ ਿਰਨਾ
• ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਿਸਨੀਿ ਜਾਂ ਨਾਗਕਰਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
• 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ
• Assuree ਦੀ ਕਿਿੱ ਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
• ਸਾਨੰ ਪ੍ਛਾਣ ਦਾ ਸਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨਾ
• ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰ ਗ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਿੈਂਿ ਗਰੰ ਟ੍ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰਨੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ assurer ਿਣਨ ਿਾਸਤੇ ਿਾਫੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਪ੍ਛਲੇ ਕਿਿੱ ਤੀ ਸਾਲ ਿਾਸਤੇ

Australian Taxation Office (ATO) ਿੋਲੋਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਂਿਣ ਦੇ ਨੋ ਕਟ੍ਸ ਨੰ ਦੇਖਣ ਿਾਸਤੇ ਿਕਹੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਨੋ ਕਟ੍ਸ ਹੈ
ਜੋ ATO ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ੈਿਸ ਕਰਟ੍ਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰਨ ਦੇ ਿਾਅਦ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਕਪ੍ਛਲੇ ਕਿਿੱ ਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਿਣ ਦਾ ਨੋ ਕਟ੍ਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਂਿਣ ਦੇ

ਨੋ ਕਟ੍ਸ ਨੰ ਸਿੀਿਾਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰ, ਤੁਹਾਨੰ ਚਾਲ ਕਿਿੱ ਤੀ ਸਾਲ ਿਾਸਤੇ ਸਾਨੰ ਆਪ੍ਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਤ ਿੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਿਤ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ੈਿਸ ਕਰਟ੍ਰਨ ਨੰ ਸਿੀਿਾਰ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੈ-ਰੁਜਗਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੰ ਿਰਤਮਾਨ ਕਿਿੱ ਤੀ ਸਾਲ ਿਾਸਤੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਦਾ ਕਿਓਰਾ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Assurer ਵਜੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਕਵਅਕਤੀ
ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ assurer ਿਣਨ ਲਈ ਿਾਫੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਤਿੱ ਿ ਹੋਰ ਲੋ ਿਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ assurer ਿਣਨ ਲਈ
ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹੋ।
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ਸਾਰੇ assurers ਨੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਜਮਹਾਂ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਿੋ ਤਰੀਿੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਨੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਕਰਆਂ ਿਾਸਤੇ ਉਹੀ ਅਰਜੀ ਪ੍ਛਾਣ ਨੰਿਰ ਿਰਤਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ
ਜੋ ਪ੍ਕਹਲੇ ਕਿਨੈ ਿਾਰ ਿੋਲ ਹੈ।

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਿਾਗਜੀ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਿੀਨੀ ਿਣਾਓ ਕਿ assurees ਦੇ ਨਾਮ ਹਰੇਿ ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ assurers ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੇਰਿੇ ਕਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ assurees ਦੇ ਨਾਮ ਹਰੇਿ ਸਾਂਝੇ assurer ਦੀ ਅਰਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਭਰੋਸੇ ਿਾਲੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਿ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਸ਼੍ੁਰ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਿ ਸਾਨੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। Assurers ਨਾਲ ਇੰ ਟ੍ਰਕਿਊ ਇਿਿੱ ਠੇ ਜਾਂ ਿਿੱ ਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ।

Assurers ਵਜੋਂ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ
ਕਿਸੇ ਸੰ ਗਠਨ ਨੰ assurer ਿਨਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਿੋਲ ਹੇਠ ਕਲਕਖਆ ਸਭ ਿੁਝ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ:
• ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਿੱ ਚ ਪ੍ਤੇ ਿਾਲੀ ਇਿ ਿਾਸਤਕਿਿ ਕਨਗਕਮਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਨਗਕਮਤ ਸੰ ਸਥਾ
• ਇਹ ਸਾਿਤ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਿੱ ਚ ਉਸ ਕਿਅਿਤੀ ਜਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਦੀ ਕਿਿੱ ਤੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨੰ
Assurance of Support ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਸਾਨੰ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਦੋਿਾਂ ਸਿਤਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:
• Australian Business Register ਕਿਿੱ ਚ ਪ੍ੰ ਜੀਿਰਨ
• ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਿਪ੍ਾਰਿ ਇਕਤਹਾਸ ਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕਤਹਾਸ, ਟ੍ੈਿਸ ਕਰਟ੍ਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ੰ ਜੀਕਿਰਤ ਲੇ ਖਾਿਾਰ ਿਿੱ ਲੋਂ ਕਲਖੇ
ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਖਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ।

Assurer ਬਣਨ ਵਜੋਂ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ
ਕਿਅਿਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ assurers, myGov ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਿ ਿਾਗਜੀ ਫਾਰਮ ਭਰਿੇ ਆਪ੍ਣੇ Centrelink ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਦੀ
ਿਰਤੋਂ ਿਰਿੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ।
ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਿਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਿੈੈੱਿਸਾਈਟ੍ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਕਿਿੱ ਚੋਂ ਿੋਈ ਇਿੱ ਿ ਫਾਰਮ
ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਭਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ:

• ਕਿਸੇ ਿੀਜਾ ਕਿਨੈ ਿਾਰ ਦੀ ਮਾਨਿਤਾਿਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ Community Support Program ਫਾਰਮ (SU714)
ਜਾਂ
• ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਿਾਸਤੇ Assurance of Support ਫਾਰਮ (SU594)।

ਅਰਜੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਕਮਲਣ ਦੇ ਿਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਕਲਕਖਆਂ ਿਾਰੇ ਕਿਚਾਰ-ਿਟ੍ਾਂਦਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰ ਟ੍ਰਕਿਊ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ:
• Assurer ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਨੰ ਿੀ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
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• ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਿਾਨੰ ਨੀ ਕਜੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਬੈਂਕ ਗਾਰੂੰ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਆਦੀ ਜਮਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ
Assurer ਿਜੋਂ, ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰ Commonwealth Bank of Australia ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੰ ਿੈਂਿ ਗਾਰੰ ਟ੍ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ਿੇ। ਇਹ
ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ assuree ਨੰ ਸਾਡੇ ਿੋਲੋਂ ਿੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰ ਿਾਪ੍ਸ
ਭੁਗਤਾਨ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਰਿਮ ਉਸ ਿੀਜੇ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦੀ ਹੈ ਕਜਸ ਲਈ assuree ਨੇ ਅਰਜੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਗਾਰੂੰ ਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ
ਕਜਆਦਾਤਰ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਿਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਕਲਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ਇਿ ਕਮਆਦੀ ਜਮਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਿਾਲਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ ਅਤੇ ਿੈਂਿ
ਗਰੰ ਟ੍ੀ ਦਾ ਿੰ ਦੋਿਸਤ ਿਰਨ ਲਈ ਿਕਹੰ ਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀ ਕਚਿੱ ਠੀ ਤੁਹਾਨੰ ਹੇਠ ਕਲਕਖਆਂ ਿਾਰੇ ਦਿੱ ਸੇਗੀ:
• ਿੈਂਿ ਗਾਰੰ ਟ੍ੀ ਕਿੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ
• ਿੈਂਿ ਗਾਰੰ ਟ੍ੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰ ਨਾ ਪ੍ੈਸਾ ਜਮਾਂ ਿਰਿਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ
• ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ Assurance of Support ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
• ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿੈਂਿ ਗਾਰੰ ਟ੍ੀ ਨੰ ਪ੍ਰਾ ਿਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ
• ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਨੰ ਜਮਹਾਂ ਿਰਨ ਦੀ ਅੰ ਕਤਮ ਤਰੀਿ।

ਕਮਆਦੀ ਜਮਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ
ਹ ਾ
ਤੁਸੀਂ Commonwealth Bank of Australia ਦੀ ਕਿਸੇ ਿੀ ਸ਼੍ਾਖਾ ਕਿਖੇ ਇਿ ਕਮਆਦੀ ਜਮਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਿਾਲਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹ ਸਿਦੇ ਹੋ।
ਕਮਆਦੀ ਜਮਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਿਾਲਾ ਖਾਤਾ ਿੇਿਲ assurer's ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਿੱ ਚ ਜਾਂ ਸਾਰੇ assurers' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਿਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਸਾਂਝਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜੇਿਰ assurer ਿੋਈ ਸੰ ਗਠਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਆਦੀ ਜਮਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਿਾਲਾ ਖਾਤਾ, ਸੰ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪ੍ਰ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਿ ਿਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਮਆਦੀ ਜਮਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਿਾਲਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹ ਕਦੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Commonwealth Bank of Australia ਤੁਹਾਨੰ ਹੇਠ
ਕਲਕਖਆ ਦੋਿਾਂ ਨੰ ਜਾਰੀ ਿਰਦਾ ਹੈ:
• ਿੈਂਿ ਗਾਰੰ ਟ੍ੀ ਦੀ ਨਿਲ
• ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਪ੍ੁਸ਼੍ਟ੍ੀਿਰਨ ਕਿਓਰਾ।
ਤੁਹਾਨੰ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਨੰ ਆਪ੍ਣੇ Centrelink ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਅਿੱ ਪ੍ਲੋ ਡ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰ ਸਾਡੀ ਕਚਿੱ ਠੀ ਦੀ
ਨਿਲ ਿੀ ਸ਼੍ਾਮਲ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰ ਿੈਂਿ ਗਰੰ ਟ੍ੀ ਪ੍ਰੀ ਿਰਨ ਲਈ ਿਕਹੰ ਦੀ ਹੈ।

ਜਦ ਸਾਨੰ ਦਸਤਾਿੇਜ ਕਮਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਿੱ ਸਾਂਗੇ।
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ਬੈਂਕ ਗਾਰੂੰ ਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ
ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ Assurance of Support ਦੀ ਕਮਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਿੱ ਿ ਿੈਂਿ ਗਾਰੰ ਟ੍ੀ ਨੰ ਿਾਪ੍ਸ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ।
ਕਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਤ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਅਤੇ ਿੈਂਿ ਨੰ ਇਿ ਕਚਿੱ ਠੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਦ ਤਿੱ ਿ assuree ਨੰ ਸਾਡੇ ਿੋਲੋਂ ਿੋਈ ਿੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਚਿੱ ਠੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਦੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ:

• ਿੈਂਿ ਗਾਰੰ ਟ੍ੀ ਨੰ ਰਿੱ ਦ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ
• ਿੈਂਿ assurer ਨੰ ਪ੍ੈਸੇ ਿਾਪ੍ਸ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਇਿ ਿਾਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਕਚਿੱ ਠੀ ਕਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ੈਸੇ ਿਾਪ੍ਸ ਿਰਿਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ Commonwealth Bank of
Australia ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਿ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਿੈਂਿ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਿ ਿਰਨ ਦੀ ਤਰੀਿ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ 31 ਕਦਨਾਂ ਿਾਅਦ ਪ੍ੈਸੇ
assurer ਲਈ ਉਪ੍ਲਿਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

Commonwealth Bank of Australia ਿੈਂਿ ਗਰੰ ਟ੍ੀ ਨੰ ਕਮਆਦੀ ਜਮਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਿਜੋਂ ਦਰਸਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। Assurance of Support
ਦੀ ਕਮਆਦ ਪ੍ੁਿੱ ਗਣ ਦੀ ਤਰੀਿ ਕਮਆਦੀ ਜਮਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਿ ਦੇ ਿਰਾਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਸਲਾਹ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਆਦੀ ਜਮਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ ਪ੍ਰ ਤੁਹਾਡੀ Assurance of Support ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੰ ਇਸ ਪ੍ੈਸੇ ਨੰ ਕਮਆਦ ਪ੍ੁਿੱ ਗਣ ਦੀ ਕਮਤੀ ਤਿੱ ਿ ਖਾਤੇ ਕਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਜੇ ਕਿਆਜ ਇਿਿੱ ਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਮ ਨੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਕਿਿੱ ਚ ਤਿਦੀਲ ਿਰਨ ਲਈ Commonwealth Bank of
Australia ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
• Centrelink ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਾਰੇ ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਸ਼੍ਾ ਕਿਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਿਰਨ ਲਈ 131 202 ਨੰ ਫੋਨ ਿਰੋ
• servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਕਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੰ ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਸ਼੍ਾ ਕਿਿੱ ਚ ਪ੍ੜਹ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ
ਸਿਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿੇਖ ਸਿਦੇ ਹੋ

• ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਕਿਿੱ ਚ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ servicesaustralia.gov.au/assurance 'ਤੇ ਜਾਓ
• Medicare ਿਾਸਤੇ 132 011 ਅਤੇ Child Support ਿਾਸਤੇ 131 272 ਨੰ ਫੋਨ ਿਰੋ। ਸਾਨੰ ਦਿੱ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਦੁਭਾਸ਼੍ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਕਿਿੱ ਚ ਪ੍ਰਿੰਧ ਿਰਾਂਗੇ

• ਕਿਸੇ ਸੇਿਾ ਿੇਂਦਰ ਕਿਿੱ ਚ ਜਾਓ।
Australia ਕਿਿੱ ਚ ਕਿਤੇ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ '13' ਨੰਿਰਾਂ ਨੰ ਿੀਤੀਆਂ ਿਾਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਿ ਨੀਯਤ ਦਰ 'ਤੇ ਕਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਰ ਸਥਾਨਿ ਫੋਨ ਦੀ ਿੀਮਤ ਤੋਂ ਿਿੱ ਖਰੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਕਤਆਂ ਦੇ ਕਿਚਿਾਰ ਿੀ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ '1800' ਨੰਿਰਾਂ ਨੰ ਿੀਤੀਆਂ ਿਾਲਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਜਨਤਿ ਅਤੇ ਮੋਿਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਿੀਤੀਆਂ ਿਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਮਾਕਪ੍ਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ।
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ਬੇਦਾਅਵਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਿਾਸ਼੍ਨ ਕਿਿੱ ਚ ਸ਼੍ਾਮਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼੍ ਿੇਿਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਇਿ ਗਾਈਡ ਿਜੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਜੰ ਮੇਿਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰ ਧ ਕਿਿੱ ਚ ਅਰਜੀ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
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Assurance of Support
What is Assurances of Support
An Assurance of Support is a legal agreement between us and a person or organisation to help
someone get a visa to live in Australia. It is a promise to pay back any payments we give a visa
applicant, while the Assurance of Support is in place.
If you give an Assurance of Support, you are called the assurer. An assurer must be an Australian
resident, citizen or organisation. The assuree is the visa applicant you support.

Who needs Assurance of Support
The Department of Home Affairs decides whether the assuree needs Assurance of Support based
on their visa application. They consider the applicant’s visa category and circumstances. The
Department of Home Affairs will tell the assuree in writing if they need an Assurance of Support to
get their visa application approved.

How long it lasts
Assurance of Support can be an agreement for 1, 2, 4 or 10 years, depending on the type of visa.
The start date will depend on if the visa applicant is in Australia. If they are in Australia, the start
date will be the date their Assurance of Support is granted. If not, the Assurance of Support period
will start from the date the assuree arrives in Australia.

Paying back payments from us
If we pay income support to an assuree because their assurer cannot support them, the assurer
may have to pay us back that financial support.
They may also have to pay back income support payments we give to the assuree’s children. This
depends on what payment the assuree has been paid. We usually speak to both the assurer and
assuree before doing this, if appropriate.

Cancelling an Assurance of Support
Assurance of Support cannot be cancelled once the visa is granted. You need to wait until the
Assurance of Support period ends.
This is the rule, even if any of the following occurs:
• your assuree becomes an Australian citizen
• your relationship with them breaks down
• you are in financial hardship.
There are very limited circumstances where an agreement can be cancelled. We assess it
depending on the circumstances.

Types of assurer
One person as an assurer
If you want to be an individual assurer for someone entering Australia, you must meet the
following:
CO148.2204
PAGE 7 OF 10

ENGLISH

• pass the income test for the current and previous financial years
• be an Australian resident or citizen
• be 18 or older
• be able to financially support the assuree
• provide us with proof of identity
• get a bank guarantee if we ask for one.
We ask to see your notice of assessment from the Australian Taxation Office (ATO) for the
previous financial year, to decide if you have enough income to be an assurer. This is the notice
the ATO gives you after they assess your tax return.
If you do not have your notice of assessment from the previous financial year, we can accept your
notice of assessment for the year before that. But, you also need to give us proof of your income
for the current financial year. We cannot accept your tax return as proof of income.
If you are self-employed, you must give us a profit and loss statement for the current financial year.

More than one person as an assurer
If you do not have enough income to be an assurer, you can apply to be a joint assurer with up to 2
other people.
All assurers must apply and must use the same lodgement method. If applying online, you must all
use the same application identification number as the first applicant.
If applying by paper form, make sure the assurees names are on each application and all details of
your joint assurers are given. All assurees names must match in each joint assurer application.
We cannot start processing joint assurance applications until we have received all the applications.
Interviews with joint assurers can be done together or separately.

Organisations as assurers
For an organisation to be an assurer, it must be all of the following:
• a genuine incorporated or unincorporated organisation with an Australian address
• able to prove it has the financial capacity to support the person or people the Assurance of
Support will cover.
We need proof of both of the following:
• Australian Business Register registration
• income shown by 2 years of recent trading history for the organisation, a tax return or letter from
a registered accountant.

Applying to be an assurer
Individual and joint assurers can apply online using their Centrelink online account through myGov
or by completing a paper form.
Organisations cannot apply online. They must download and complete one of these forms from our
website:
• Community Support Program form (SU714) for humanitarian support of a visa applicant
or
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• Assurance of Support form (SU594) for all other applications.

The application process
After we get your application, we interview you to discuss:
• what you need to do as an assurer
• if you can meet financial and legal obligations.

Bank guarantees and term deposits
As an assurer, you may need to give us a bank guarantee through the Commonwealth Bank of
Australia. This is to make sure you can pay us back if your assuree gets a payment from us.
The amount depends on the type of visa the assuree has applied for.

Setting up a bank guarantee
In most cases, we write to you and ask you to open a term deposit and arrange a bank guarantee.
Our letter will let you know:
• how long the bank guarantee is for
• how much money you must deposit for the bank guarantee
• names of the people the Assurance of Support covers
• when you must complete the bank guarantee
• the deadline date to submit documents.

Opening a term deposit
You can open a term deposit at any Commonwealth Bank of Australia branch. The term deposit
must be in the assurer’s name only or in all assurers’ names if you have joint assurance. If the
assurer is an organisation, the term deposit name should be the name of the organisation.
Once you have opened the term deposit, the Commonwealth Bank of Australia issues you with
both:
• a copy of the bank guarantee
• your account confirmation statement.
You need to upload these documents to your Centrelink online account. You also need to include a
copy of our letter asking you to complete the bank guarantee.
When we get the documents, we will let you know the result of your application.

Releasing the bank guarantee
We cannot release the bank guarantee until the end of the Assurance of Support period.
At the end of the period, we will send you and the bank a letter. As long as the assuree did not get
any payments from us, the letter advises that:
• the bank guarantee has been cancelled
• the bank can release the funds to the assurer.
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Once you get this letter, you need to contact the Commonwealth Bank of Australia to have the
funds released. The funds are available to the assurer 31 days from the date you contact the bank.
The Commonwealth Bank of Australia may refer to the bank guarantee as a term deposit. The
Assurance of Support expiry date is not the same as the term deposit end date. If you are advised
that your term deposit has matured but your Assurance of Support has not ended you need to
keep this money in the account until the expiry date.
If interest is accrued, you can contact the Commonwealth Bank of Australia to have this amount
transferred to another account.

For more information
• call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services
• go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language
• go to servicesaustralia.gov.au/assurance for more information in English
• 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.
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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