VIETNAMESE

Giải thích về khoản tiền thanh toán của quý vị
Quý vị nhận được khoản tiền thanh toán vì quý vị là thành viên
hợp lệ của Vụ kiện Tập thể 'Robodebt' (Đòi Nợ An sinh Xã hội)
(VID1252/2019)
Commonwealth và những người nộp đơn (do Gordon Legal đại diện) đã đồng ý giải quyết dứt
khoát vụ kiện tập thể. Federal Court đã chấp thuận cách tính toán khoản tiền thanh toán của quý
vị.

Khoản tiền thanh toán của tôi được tính toán như thế nào?
Số tiền quý vị nhận được phụ thuộc vào:
• Thời điểm khi quý vị trả các khoản nợ hợp lệ
• Quý vị đã trả bao nhiêu
• Thời điểm khi quý vị nhận được khoản tiền hoàn lại, và
• Có bao nhiêu thành viên hợp lệ trong nhóm đã đăng ký để lãnh khoản tiền thanh toán.
Những người trả nợ nhiều hơn và đã không có khoản tiền này lâu hơn, sẽ nhận được khoản tiền
thanh toán lớn hơn.

Bước 1: Tính ra cách chia số tiền thanh toán
Federal Court đã chấp thuận số tiền thanh toán đã thỏa thuận là $112 million.
Trước tiên, khấu trừ chi phí $10.3 million của Gordon Legal từ số tiền này. Các chi phí này đã
được Tòa án chấp thuận.
Như vậy còn $101.7 million để chia ra giữa các thành viên hợp lệ trong nhóm và gọi là 'số tiền chia
ra'. Các thành viên hợp lệ trong nhóm sẽ nhận được khoản tiền thanh toán từ số tiền này.

Bước 2: Tính tiền lời của quý vị
Bước thứ hai là tính toán 'lãi suất đơn giản' trên số tiền đã trả nợ.
Đối với mỗi ngày quý vị đã không có số tiền đã trả nợ, thì sẽ có một khoản tiền lời. Các lãi suất sử
dụng cho việc này do Federal Court ấn định.
Sau đó, cộng lại số tiền lời hàng ngày lại với nhau để tính ra tổng số tiền lời cho mỗi khoản nợ.

Bước 3: Tính ra số tiền bổ sung của quý vị
Sau khi tính toán tiền lời cho tất cả các thành viên hợp lệ trong nhóm, tổng số tiền chia ra vẫn
chưa hết. Mọi thành viên hợp lệ trong nhóm sẽ nhận được một phần trong số tiền này. Đây được
gọi là 'số tiền thanh toán bổ sung' của quý vị.
Số tiền thanh toán bổ sung của quý vị dựa trên số tiền lời quý vị sẽ nhận được (xem Bước 2). Quý
vị nhận được càng nhiều tiền lời, số tiền thanh toán bổ sung của quý vị càng lớn.

Bước 4: Cộng lại
Bước cuối cùng để tính ra tổng khoản tiền thanh toán của quý vị là cộng số tiền lời của quý vị
(bước 2) và 'số tiền thanh toán bổ sung' (bước 3) với nhau để tính ra khoản tiền thanh toán.
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Nếu quý vị có nhiều khoản nợ hợp lệ, thì khoản tiền thanh toán cho mỗi khoản nợ sẽ cộng lại với
nhau. Tổng số tiền thanh toán mà quý vị nhận được đã được làm tròn đến đồng xu gần nhất.

Các khoản tiền thanh toán cho các thành viên hợp lệ trong
nhóm
Số tiền thanh toán mỗi người được trả sẽ khác nhau. Khoản tiền thanh toán của quý vị được tính
theo cách tương tự như tiền lời. Quý vị càng trả nợ nhiều hơn và thời gian quý vị đã không có số
tiền này càng lâu, thì phần quý vị được hưởng càng lớn. Khoảng một nửa các khoản tiền thanh
toán sẽ nằm trong khoảng từ $50 đến $300.
Quý vị có thể xem bảng phân tích về cách số tiền đã được chia ra theo phạm vi khoản tiền trả
dưới đây.

Phân chia theo phạm vi khoản tiền trả
Phạm vi khoản tiền trả

Phần trăm thành viên nhóm

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%

Phần trăm thành viên nhóm

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

Số tiền thanh toán
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Muốn biết thêm thông tin
• Gọi số 1800 171 846 để nói chuyện với chúng tôi về vụ kiện tập thể. Hãy cho chúng tôi biết nếu
quý vị cần thông dịch viên, và chúng tôi sẽ sắp xếp thông dịch viên miễn phí. Điều này bao gồm
thông dịch viên cho các ngôn ngữ Thổ dân và dân đảo Torres Strait.
• Truy cập servicesaustralia.gov.au/classaction để biết thêm thông tin tiếng Anh.
• truy cập servicesaustralia.gov.au/yourlanguage, tại đây quý vị có thể đọc, nghe hoặc xem
video bằng ngôn ngữ của mình.
• Tới trung tâm dịch vụ.
Lưu ý: Các cuộc gọi đến số điện thoại bắt đầu bằng số '1800' từ điện thoại nhà của quý vị đều
miễn phí. Gọi bằng điện thoại công cộng và điện thoại di động có thể bị tính cước gọi theo thời
gian và cước gọi cao hơn.
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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.

PAGE 5 OF 6

Services Australia

ENGLISH

• 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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