TAMIL

உங் களுடைய settlement payment (தீர்வுத்ததொடகக் தகொடுப் பனவு)
கணக்கிைப் படும் விதத்டதப் பற் றிய
விளக்கம்
‘Robodebt (ரரொரபொதைை்)’ (‘சமூகப் பொதுகொப் பு கைன்
வசூலிப் பு’) எனப் படும் ஒை்டுதமொத்த வழக்கில்
(VID1252/2019) நீ ங் கள் ஒரு தகுதிதபறும் அங் கத்தவர்
என்பதொல் தீர்வுத்-ததொடகக் தகொடுப் பனவு ஒன்டற
நீ ங் கள் தபறுகிறீர்கள் .
இந்த ஒட்டும ொத்த வழக்கினைத் தீர்த்துக்மகொள் வதற் கொை முடினவ Commonwealth
அரசு ் , வொதிகளு ் (Gordon Legal நிறுவைத்திைொல் சொர்புபடுத்தப் பட்டவர்கள் )
ம ற் மகொண்டுள் ளைர். உங் களுனடய தீர்வுத்-மதொனகக் மகொடுப் பைவு
கணக்கிடப் பட்ட விதத்தினை Federal Court அங் கீகரித்தது.

உங் களுடைய தீர்வுத்-ததொடகக் தகொடுப் பனவு
எவ் வொறு கணக்கிைப் படுகிறது?
நீ ங் கள் மபறு ் மதொனக எவ் வளவு எை்பது பிை் வரு ் விடயங் கனளப் மபொறுத்து
அன யு ் :
• திருப் பிச் மசலுத்தமவண்டிய கடை் களுக்கொக நீ ங் கள் பணத்னதத் திருப்பிச்
மசலுத்தியிருக்கும் மபொழுது
• நீ ங் கள் திருப் பிச் மசலுத்திய பண ் எவ் வளவு எை்பது
• உங் களுனடய மீளளிப் புத் மதொனகனய நீ ங் கள் எப் மபொது மபற் றீர்கள் எை்பது
• தீர்வுத்-மதொனகக் மகொடுப் பைவிற் கொகத் தகுதி மபறு ் அங் கத்தவர்கள்
எத்தனை மபர் பதிவு மசய் தைர் எை்பது.
திருப் பிச் மசலுத்தமவண்டிய மதொனகனய விட அதிக ொகத் திருப் பிச்
மசலுத்தியவர்கள் , அத்துடை் நீ ண்ட கொலத்திற் கு இந்தப் பண ் த ் மிட ்
இல் லொ ல் இருந்தவர்கள் அதிக ொக மதொனககனளப் மபறுவொர்கள் .

படி-நிடல 1:
ஏற் றுக்மகொள் ளப் பட்ட தீர்வுத்-மதொனகயொை $112 million (மில் லியை்) டொலர்களுக்கு
Federal Court அங் கீகொர ் அளித்தது.
முதலில் , Gordon Legal நிறுவைத்தொரது மசலவுகளுக்கொக இந்தத் மதொனகயிலிருந்து
$10.3 million (மில் லியை்) டொலர்கள் கழித்துக்மகொள் ளப் பட்டது. இந்த மசலவுகள்
நீ தி ை்றத்திைொல் அங் கீகரிக்கப் பட்டை.

15644TA.2204
PAGE 1 OF 7

TAMIL

இதைொல் , தகுதிமபறு ் குழு அங் கத்தவர்களினடமய விநிமயொகிப் பதற் கொக
‘distribution sum’ (‘விநிமயொகிப் புத் மதொனக’) எை்று மசொல் லப் படு ் $101.7 million
(மில் லியை்) டொலர்கள் மீத ் இருந்தை. இந்தத் மதொனகயிலிருந்து தகுதிமபறு ்
குழு அங் கத்தவர்கள் தீர்வுத்-மதொனகக் மகொடுப் பைவுகனளப் மபறுவொர்கள் .

படி-நிடல 2:
திருப் பிச் மசலுத்தப்பட்ட பணத்திற் கொை ‘simple interest’ (‘தைி வட்டி’) எவ் வளவு
எை்பனதக் கணக்கிடுவது இரண்டொவது படி-நினலயொகு ் .
உங் களுனடய கடனுக்கொக நீ ங் கள் திருப்பிச் மசலுத்திய பண ் உங் களிட ்
இல் லொ ல் மபொை ஒவ் மவொரு நொளுக்கு ொை வட்டித் மதொனக ஒை்று
கணக்கிடப் படுகிறது. இதற் கொை வட்டி வீதங் கள் எவ் வளவு எை்பனத Federal Court
நிர்ணயித்தது.
பிறகு, திைசரி வட்டித் மதொனககள் ஒை்று மசர்க்கப் பட்டு ஒவ் மவொரு கடை்
மதொனகக்கு ொை ம ொத்த வட்டி கணக்கிடப் படுகிறது.

படி-நிடல 3: உங் களுடைய ஒை்டு தமொத்தத் ததொடக
எவ் வளவு என்படதக் கணக்கிைல்
தகுதி மபறு ் குழு அங் கத்தவர்கள் அனைவருக்கு ொை வட்டித் மதொனகனயக்
கணக்கிட்ட பிறகு ் , ‘விநிமயொகிப் புத் மதொனக’யிலிருந்து பண ் எஞ் சியிருந்தது.
இதிலிருந்து, தகுதி மபறு ் ஒவ் மவொரு குழு அங் கத்தவரு ் ஒரு பகுதி ஒை்னறப்
மபறுவர். ‘Added settlement amount’ (‘ம லதிகத் தீர்வுத்-மதொனக’) எை்று இது
மசொல் லப் படுகிறது.
உங் களுனடய ‘ம லதிகத் தீர்வுத்-மதொனக’ எவ் வளவு எை்பது உங் களுக்குக்
கினடக்கு ் வட்டித் மதொனக எவ் வளவு எை்பனதப் மபொறுத்து அன யு ் (படி-நினல
2-ஐப் பொருங் கள் ). எந்த அளவிற் கு அதிக ொை வட்டித் மதொனகனய நீ ங் கள்
மபறிகிறீர்கமளொ, அந்த அளவிற் கு உங் களுனடய ‘ம லதிகத் தீர்வுத்-மதொனக’
அதிக ொக இருக்கு ் .

படி-நிடல 4: ஒன்று கூை்ைல்
உங் களுக்குக் கினடக்கு ் தீர்வுத்-மதொனகக் மகொடுப் பைவு ஒை்று எவ் வளவு எை்று
பொர்க்க உங் களுனடய வட்டித் மதொனகனயயு ் (படி-நினல 2), உங் களுனடய
‘ம லதிகத் தீர்வுத்-மதொனக’னயயு ் (படி-நினல 3) ஒை்று கூட்டுவது இறுதியொை
படி-நினல.
தகுதியளிக்கு ் ஒை்றிற் கு ் ம ற் பட்ட கடை்-மதொனககள் உங் களுக்கு இருந்தொல் ,
ஒவ் மவொரு கடை்-மதொனகக்கு ொை தீர்வுத்-மதொனகக் மகொடுப் பைவுகள் ஒை்று
மசரக் கூட்டப் படு ் . உங் களுக்குக் கினடக்கு ் ம ொத்த தீர்வுத்-மதொனகக்
மகொடுப் பைவு அண்ன ச் சத ் வனர முழுன ப் படுத்தப் படு ் .
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தகுதி தபறும் குழு அங் கத்தவர்களுக்கொன தீர்வுத்ததொடகக் தகொடுப் பனவுகள்
ஒவ் மவொரு அங் கத்தவருக்கு ் மகொடுக்கப் படு ் தீர்வுத்-மதொனகக் மகொடுப் பைவு
மவவ் மவறொைதொக இருக்கு ் . உங் களுனடய தீர்வுத்-மதொனகக் மகொடுப் பைவு
எவ் வளவு எை்பது வட்டித் மதொனகக் கணக்கிடப் படுவனதப் மபொை்ற அமத
முனறயில் கணக்கிடப் படு ் . எவ் வளவு அதிக ொை பணத்னத நீ ங் கள் திருப் பிச்
மசலுத்தியிருக்கிறீர்கமளொ, ற் று ் எவ் வளவு அதிக ொை கொலத்திற் கு இந்தப்
பண ் உங் களிட ் இல் லொ ல் இருந்திருக்கிறமதொ - அந்த அளவிற் கு உங் களுனடய
தீர்வுத்-மதொனகக் மகொடுப் பைவு அதிக ொக இருக்கு ் . ஏறத்தொழப் பொதித் தீர்வுத்மதொனகக் மகொடுப் பைவுகள் $50-இற் கு ் $300-இற் கு ் இனடப்பட்டனவயொக
இருக்கு ் .
மகொடுப் பைவு வீச்சுகளிை் பிரகொர ் பணத்-மதொனககள் எவ் வொறு
விநிமயொகிக்கப் பட்டுள் ளை எை்பனதப் பற் றிய வனகப் பொடுகனள நீ ங் கள் கீமழ
பொர்க்கலொ ் .

தகொடுப் பனவு வீச்சுகளின் பிரகொரமொன
வடகப் பொடுகள்
குழு அங் கத்தவர்கள் சதவீத ்

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%

குழு அங்கத்தவர்கள் சதவீதம்

மகொடுப் பைவுகளிை் வீச்சு

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 - $300.01 - $500.01 $300
$500
$1000

Over
$1000

தீர்வுக் ககொடுப்பனவுத் கதொகக
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ரமலதிகத் தகவல் களுக்கு
• இந்த ஒட்டு-ம ொத்த வழக்னகப் பற் றி எ ் முடை் மபச 1800 171 846-ஐ
அனழயுங் கள் . ம ொழிமபயர்த்துனரப் பொளர் ஒருவர் உங் களுக்குத் மதனவயொ
எை்பனத எ க்குத் மதரிவியுங் கள் , ஒருவனர நொங் கள் இலவச ொக ஏற் பொடு
மசய் மவொ ் . ஆமபொரிஜிைிப் பூர்வகுடி ற் று ் ‘மடொரிஸ்’ நீ ரினணத் தீவக
ம ொழிகளுக்கொை ம ொழிமபயர்த்துனரப்பொளர்கனளயு ் இது உள் ளடக்கு ் .
• ஆங் கிலத்திலுள் ள ம லதிகத் தகவல் கனளக் கொண
servicesaustralia.gov.au/classaction எனு ் வனலத்தலப் பக்கத்திற் குச்
மசல் லுங் கள் .
• உங் கள் ம ொழியிலுள் ள தகவல் கனள வொசிக்க, மசவி டுத்துக் மகட்க, அல் லது
கொமணொலிகனளப் பொர்க்க servicesaustralia.gov.au/yourlanguage எனு ்
வனலத்தலப் பக்கத்திற் குச் மசல் லுங் கள் .
• மசனவ ன ய ் ஒை்றிற் குச் மசல் லுங் கள் .
குறிப் பு: உங் களுனடய வீட்டுத் மதொனலமபசியிலிருந்து ‘1800’ இலக்கங் களுக்குச்
மசய் யப் படு ் அனழப் புகள் இலவச ் . மபொதுத் மதொனலமபசிகள் ற் று ்
னகப் மபசிகளிலிருந்து மசய் யப் படு ் அனழப் புகளுக்கு ஆகு ் மநர ்
கணக்கிடப் பட்டு அதியுயர் வீதக் கட்டணங் கள் அறவிடப் படலொ ் .
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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.
15644.2204
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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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