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Εξήγηση της πληρωμής του διακανονισμού σας
Λαμβάνετε μια πληρωμή διακανονισμού [settlement payment]
καθώς είστε επιλέξιμο μέλος της Ομαδικής Αγωγής
«Robodebt» (Είσπραξη Οφειλών Κοινωνικής Ασφάλισης)
(VID1252/2019)
Η Commonwealth και οι ενάγοντες (που εκπροσωπούνται από την Gordon Legal) συμφώνησαν να
διευθετήσουν την ομαδική αγωγή. Το Federal Court ενέκρινε τον τρόπο υπολογισμού της
πληρωμής του διακανονισμού σας.

Πώς υπολογίζεται η πληρωμή του διακανονισμού μου;
Το ποσό που λαμβάνετε εξαρτάται από:
• Πότε αποπληρώσατε χρήματα για επιλέξιμες οφειλές
• Πόσα χρήματα αποπληρώσατε
• Όταν λάβατε την επιστροφή χρημάτων σας και
• Πόσα επιλέξιμα μέλη ομάδας εγγράφηκαν για πληρωμή διακανονισμού.
Τα άτομα που επέστρεψαν περισσότερα χρήματα και έμειναν χωρίς αυτά τα χρήματα για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα λάβουν μεγαλύτερες πληρωμές.

Βήμα 1: Υπολογισμός της κατανομής του διακανονισμού
Το Federal Court ενέκρινε το συμφωνημένο ποσό διακανονισμού των $112 million.
Πρώτον, οι δαπάνες για την Gordon Legal ύψους $10,3 million αφαιρέθηκαν από αυτό το ποσό.
Αυτές οι δαπάνες εγκρίθηκαν από το Δικαστήριο.
Αυτό άφησε $101,7 million για διανομή μεταξύ των επιλέξιμων μελών της ομάδας και είναι γνωστό
ως «άθροισμα διανομής». Τα επιλέξιμα μέλη της ομάδας λαμβάνουν πληρωμές διακανονισμού
από αυτό το ποσό.

Βήμα 2: Υπολογισμός του επιτοκίου σας
Το δεύτερο βήμα είναι ο υπολογισμός του «απλού επιτοκίου» για τα χρήματα που αποπληρώσατε.
Για κάθε ημέρα που είσαστε χωρίς τα χρήματα που αποπληρώσατε για το χρέος σας, υπολογίζεται
ένα ποσό επιτοκίου. Τα ποσοστά επιτοκίου που χρησιμοποιήθηκαν για αυτό καθορίστηκαν από το
Federal Court.
Στη συνέχεια τα ημερήσια ποσά επιτοκίου αθροίζονται για να δώσουν το συνολικό ποσό επιτοκίων
για κάθε χρέος.

Βήμα 3: Υπολογισμός του επιπρόσθετου ποσού σας
Μετά τον υπολογισμό του επιτοκίου για όλα τα επιλέξιμα μέλη της ομάδας, είχαν απομείνει
χρήματα από το ποσό της διανομής. Κάθε επιλέξιμο μέλος της ομάδας λαμβάνει ένα μέρος αυτού
του ποσού. Αυτό ονομάζεται «προστιθέμενο ποσό διακανονισμού».
Το προστιθέμενο ποσό διακανονισμού βασίζεται στο ποσό επιτοκίου που λαμβάνετε (βλ. Βήμα 2).
Όσο περισσότερο επιτόκιο λαμβάνετε, τόσο μεγαλύτερο είναι το πρόσθετο ποσό διακανονισμού.
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Βήμα 4: Πρόσθεση της πληρωμής
Το τελευταίο βήμα για τον υπολογισμό της συνολικής πληρωμής του διακανονισμού σας είναι να
προστεθεί μαζί το ποσό των επιτοκίων (βήμα 2) και το «προστιθέμενο ποσό διακανονισμού»
(βήμα 3) για να βρεθεί η πληρωμή του διακανονισμού.
Εάν έχετε πολλές επιλέξιμες οφειλές, αθροίζεται η πληρωμή του διακανονισμού για κάθε οφειλή. Η
συνολική πληρωμή του διακανονισμού που λαμβάνετε έχει στρογγυλοποιηθεί στο πλησιέστερο
σεντ.

Ποσά πληρωμής του διακανονισμού για τα επιλέξιμα μέλη της
ομάδας
Το ποσό του διακανονισμού που καταβάλλεται σε κάθε άτομο θα είναι διαφορετικό. Η πληρωμή
του διακανονισμού σας υπολογίζεται με παρόμοιο τρόπο με τα επιτόκια. Όσο περισσότερα
πληρώσατε πίσω και όσο περισσότερο μείνατε χωρίς αυτά τα χρήματα, τόσο μεγαλύτερο είναι το
μερίδιό σας από το διακανονισμό. Περίπου οι μισές πληρωμές του διακανονισμού θα είναι μεταξύ
$50 και $300.
Μπορείτε να δείτε την ανάλυση του τρόπου κατανομής των ποσών ανά εύρος πληρωμών
παρακάτω.

Ανάλυση ανά εύρη πληρωμών
Εύρος πληρωμής

Ποσοστό μελών της ομάδας

Under $1

1.1%

$1 - $10

4.6%

$10.01 - $50

20.7%

$50.01 - $100

17.9%

$100.01 - $300

30.8%

$300.01 - $500

10.6%

$500.01 - $1000

9.1%

Over $1000

5.2%
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30.8%

20.7%
17.9%
10.6%

9.1%
5.2%

4.6%
1.1%
Under $1.00 $1.01 - $10 $10.01 - $50

$50.01 $100

$100.01 $300

$300.01 $500

$500.01 $1000

Over $1000

Ποσό πληρωμής διακανονισμού

Για περισσότερες πληροφορίες
• Καλέστε το 1800 171 846 για να μιλήσετε μαζί μας σχετικά με την ομαδική αγωγή. Ενημερώστε
μας εάν χρειάζεστε διερμηνέα και θα κανονίσουμε έναν δωρεάν. Αυτό περιλαμβάνει διερμηνείς
για τις γλώσσες των Αβορίγινων και των Νησιωτών του Πορθμού Τόρες.
• Επισκεφθείτε το servicesaustralia.gov.au/classaction για περισσότερες πληροφορίες στην
αγγλική.
• Επισκεφθείτε το servicesaustralia.gov.au/yourlanguage όπου μπορείτε να διαβάσετε, να
ακούσετε ή να παρακολουθήσετε βίντεο στη γλώσσα σας
• Επισκεφθείτε ένα κέντρο εξυπηρέτησης.
Σημείωση: Οι κλήσεις προς αριθμούς «1800» από το τηλέφωνο του σπιτιού σας είναι χωρίς
χρέωση. Οι κλήσεις από δημόσια και κινητά τηλέφωνα μπορεί να χρονομετρούνται και να
χρεώνονται με υψηλότερη χρέωση.
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Explaining your settlement payment
You are getting a settlement payment as you are an eligible
member of the ‘Robodebt’ (Social Security Debt Collection)
Class Action (VID1252/2019)
The Commonwealth and the applicants (represented by Gordon Legal) agreed to settle the class
action. The Federal Court approved the way your settlement payment was calculated.

How is my settlement payment worked out?
The amount you get depends on:
• When you repaid money towards eligible debts
• How much you repaid
• When you got your refund, and
• How many eligible group members registered for a settlement payment.
People who paid back more, and were without this money for longer, will get larger payments.

Step 1: Working out the settlement distribution
The Federal Court approved the agreed settlement sum of $112 million.
First, the costs for Gordon Legal of $10.3 million were deducted from this amount. These costs
were approved by the Court.
This left $101.7 million for distribution among eligible group members and is known as the
‘distribution sum’. Eligible group members get settlement payments from this amount.

Step 2: Calculating your interest
The second step is calculating the ‘simple interest’ on the money that was repaid.
For every day that you were without the money repaid to your debt, an interest amount is
calculated. The interest rates used for this were set by the Federal Court.
The daily interest amounts are then added together to give the total interest amount for each debt.

Step 3: Working out your added amount
After calculating the interest for all eligible group members, there was still money left from the
distribution sum. Every eligible group member gets a portion of this. This is called your ‘added
settlement amount’.
Your added settlement amount is based on the interest amount you are getting (see Step 2). The
more interest you get, the bigger your added settlement amount.

Step 4: Adding it up
The final step to calculate your total settlement payment is to add your interest amount (step 2) and
the ‘added settlement amount’ (step 3) together to give a settlement payment.
If you have multiple eligible debts, the settlement payment for each debt is added up. The total
settlement payment you receive has been rounded up to the nearest cent.
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Settlement payment amounts for eligible group members
The settlement amount each person is paid will be different. Your settlement payment is calculated
in a similar way to interest. The more you paid back and the longer you went without this money,
the larger your share of the settlement. Around half of settlement payments will be between $50
and $300.
You can see the breakdown of how amounts have been distributed by payment ranges below.

Breakdown by payment ranges
Percentage of group members

Under $1

1.1%

$1 - $10

4.6%

$10.01 - $50

20.7%

$50.01 - $100

17.9%

$100.01 - $300

30.8%

$300.01 - $500

10.6%

$500.01 - $1000

9.1%

Over $1000

5.2%

Percentage of group members

Payment range

30.8%

20.7%
17.9%
10.6%

9.1%
5.2%

4.6%
1.1%
Under $1.00 $1.01 - $10 $10.01 - $50

$50.01 $100

$100.01 $300

$300.01 $500

$500.01 $1000

Over $1000

Settlement payment amount

For more information
• Call 1800 171 846 to speak with us about the class action. Let us know if you need an
interpreter, and we will arrange one for free. This includes interpreters for Aboriginal and Torres
Strait Islander languages.
• Go to servicesaustralia.gov.au/classaction for more information in English.
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• Go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos
in your language.
• Visit a service centre.
Note: 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.
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