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Rent Assistance
Rent Assistance zapewnia pomoc finansową osobom płacącym za wynajem i otrzymującym
zasiłek od Centerlink.

Rent Assistance kryteria kwalifikowalności
Możesz otrzymać Rent Assistance jeśli:


otrzymujesz od nas emeryturę, zasiłek lub pomoc finansową;



otrzymujesz więcej niż kwotę podstawową Family Tax Benefit



płacisz o

za wynajem;

o

opłaty w domu opieki;

o

mieszkasz na stancji;

o

korzystasz z wyżywienia i zakwaterowania;

o

ponosisz opłaty za miejsce i nocleg jeśli twoim zakwaterowaniem jest caravan,
przenośny dom lub łódź.

Uwaga: Twoje dwutygodniowe opłaty muszą być wyższe niż określona kwota, aby otrzymywać
Rent Assistance.
Dla osób poniżej 25 roku życia, obowiązują specjalne kryteria otrzymania Rent Assistance. W celu
uzyskania więcej informacji w języku angielskim, prosimy zadzwonić do nas.
Generalnie, Rent Assistance nie wypłaca się jeśli:







wynajmujesz od władz państwowych lub terytorialnych;
jesteś właścicielem lub jesteś w trakcie kupowania własnego domu,
oprócz domów przenośnych;
jesteś w podróży poza domem, którego jesteś właścicielem, mniej niż 12 miesięcy;
twoje łóżko w zatwierdzonym spokojnym domu starości jest dofinansowywane przez
rząd australijski;
twój partner otrzymuje Rent Assistance lub Family Tax Benefit;
otrzymujesz zasiłek a Twój partner/ka dostaje Rent Assistance wraz z emeryturą

Wysokości wypłat w ramach Rent Assistance
Wysokość dopłat jest waloryzowana 20 marca i 20 września każdego roku. Aby dowiedzieć
się o obowiązujących obecnie stawkach proszę wejść na stronę
humanservices.gov.au/rentassistance

Ubieganie się o Rent Assistance
Nie ma konieczności ubiegania się o Rent Assistance. Twoja kwalifikowalność,
zostanie oceniona jeśli starasz się o inną dopłatę lub kiedy poinformujesz nas o zmianie
szczegółów Twojego zamieszkania.

14047POL.1802
PAGE 1 OF 6

POLISH

Dbaj o aktualność szczegółów wynajmu
Proszę poinformować nas o zmianach, które mogą zmniejszyć lub wstrzymać opłaty
Rent Assistance.
Zapewni to, otrzymywanie odpowiedniej kwoty, tak aby uniknąć nadpłat, które potem będziesz
musiał/a oddać.
Proszę poinformować nas, jeśli:


koszty Twojego wynajmu się zmienią;



przeprowadzisz się;



twój dochód ulegnie zmianie:



twój stan cywilny lub partnerski się zmieni;



liczba dzieci na twoim utrzymaniu ulegnie zmianie;



osoby zameldowane w Twoim miejscu zamieszkania wprowadzą się lub wyprowadzą.

Jak zaktualizować swoje dane
Najprostszym sposobem poinformowania nas o zmianach jest poprzez internetowe konto
Centerlink myGov. Jeśli nie posiadasz konta internetowego Centerlink lub myGov,
możesz założyć je dziś.
Możesz także poinformować nas w języku angielskim:


dzwoniącpod numer 136 240



dzwoniąc do nas pod numer związany z główną płatnością;



odwiedzając naszą placówkę.

Rewizja Rent Assistance
W celu upewnienia się, że szczegóły Twojego najmu są aktualne, mogą one podlegać rewizji.
Otrzymasz pismo w tej sprawie, jeśli zaistnieje taka konieczność.
W trak rewizji, proszę potwierdzić lub zaktualizować szczegóły swojego wynajmu. Wypłaty w
ramach Rent Assistance zostaną wstrzymane, jeśli nie potwierdzisz lub nie zaktualizujesz danych
swojego najmu, w określonym terminie.

Potwierdzenie szczegółów najmu poprzez Rent Certificate
Może zaistnieć potrzeba potwierdzenia szczegółów najmu poprzez wypełnienie Rent Certificate.
Proszę przedstawić kopię umowy najmu lub dzierżawy lub zaświadczenie od wynajmującego,
aby potwierdzić, że szczegóły najmu są aktualne. Wypłaty w ramach Rent Assistance zostaną
wstrzymane, jeśli Rent Certificate nie zostanie przedstawiony w określonym terminie.
Rent Certificate zostanie wysłany pocztą, jeśli zaistnieje taka konieczność.

Aby uzyskać więcej informacji


wejdź na stronę humanservices.gov.au/rentassistance w języku angielskim;



wejdź na humanservices.gov.au/yourlanguage aby przeczytać, posłuchać lub
zobaczyć wideo w Twoim języku;



zadzwoń do Centerlink pod numer 131 202, aby porozmawiać w Twoim języku;
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zadzwoń do Translating and Interpreting Service (TIS National) pod numer 131 450,
aby porozmawiać w Twoim języku o usługach i wypłatach w ramach Medicare czy
Child Support;



odwiedź naszą siedzibę

Uwaga: rozmowy telefoniczne pod numer ‘13’ mają stałą stawkę w całej Australii. Stawka ta może
jednak różnić się od standardowej rozmowy telefonicznej lub zależeć od operatora. Rozmowy pod
numer ‘1800’ są darmowe. Rozmowy z telefonów publicznych lub komórkowych mogą być
ograniczone czasowo oraz być naliczane wyższą stawką.

Sprostowanie
Informacje zawarte w tej publikacji są jedynie wskazówką dotyczącą wypłat i usług.
Decyzja dotycząca wcześniejszych wypłat emerytalnych lub składania wniosku w konkretnych
sprawach spoczywa na Tobie.
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Rent Assistance
Rent Assistance provides financial help to people who pay rent and receive a Centrelink payment
from us.

Eligibility for Rent Assistance
You may be able to get Rent Assistance if you:


get a pension, allowance or benefit from us



get more than the base rate of Family Tax Benefit



pay:
o

rent

o

fees in a retirement village

o

lodging

o

board and lodging, or

o

site or mooring fees if your main home is a caravan, relocatable home or a boat.

Note: you must pay more than a certain amount each fortnight to get Rent Assistance.
If you’re under 25, there are special rules to get Rent Assistance. You can call us in English on
your main payment number for more information.
Rent Assistance is generally not payable if:







you lease from a state or territory housing authority
you own or are buying the home you live in, except relocatable homes
you’re travelling away from the home you own for less than 12 months
your bed in an approved residential aged care facility is subsidised by the Australian
Government
your partner gets Rent Assistance with Family Tax Benefit, or
you get an allowance and your partner gets Rent Assistance with their pension.

Payment rates for Rent Assistance
Payment rates are updated on 20 March and 20 September each year. For the latest rates in
English visit humanservices.gov.au/rentassistance

Claiming Rent Assistance
You do not need to apply for Rent Assistance. We will assess your eligibility when you make a
claim for another payment, or when you tell us that your accommodation details have changed.

Keep your rent details up to date
You need to tell us about changes that could reduce or stop your Rent Assistance.
This helps make sure you’re being paid the right amount and prevents you from getting a debt that
you need to pay back.
You must tell us if:
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your rent costs change



you move house



your income changes



your relationship or marital status changes



the number of dependent children in your care changes, or



people move in or out of the house you live in.

How to update your details
The easiest way to tell us about changes is with your Centrelink online account through myGov. If
you don’t have a myGov or Centrelink online account, you can create one today.
You can also tell us in English by:


calling our self service line on 136 240



calling us on your main payment number



visiting a service centre.

Rent Assistance reviews
We may review your rent details to check they’re up to date. We will send you a letter if you’re
selected for a review.
As part of the review, you need to confirm or update your rent details. Your Rent Assistance will
stop if you don't confirm or update your details by the due date on the review letter.

Confirming your details with a Rent Certificate
We may ask you to verify your accommodation details by completing a Rent Certificate. You need
to provide a copy of your lease or tenancy agreement, or get your landlord to sign the certificate to
confirm your rent details are correct. If you don’t complete the Rent Certificate by the due date,
your Rent Assistance will stop.
We will send you a Rent Certificate in the mail if you need to complete one.

For more information


go to humanservices.gov.au/rentassistance for more information in English



go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos
with information in your language



call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services



call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in
your language about Medicare and Child Support payments and services



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.
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Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It’s your responsibility to decide if you wish to apply for an early release of some super and to
make an application with regard to your particular circumstances.
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