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Centrelink nezapoãítává hodnotu va‰eho vlastního 

domu do testu majetkov˘ch pomûrÛ. Je-li v‰ak vá‰ dÛm 

situován na více neÏ dvou hektarech, hodnota pozemku 

nad dva hektary se do celkového majetku zapoãítávat 

bude.  Kromû toho se do celkového majetku 

zapoãítávají jakékoliv nemovitosti, jako napfiíklad 

dal‰í dÛm nebo byt, pozemek, chata nebo nemovitost 

související s obchodem.  TrÏní hodnota majetku mÛÏe 

ovlivnit sazby jak˘chkoliv plateb od Centrelink, které 

jsou závislé na testu majetkov˘ch pomûrÛ.

Je-li Centrelink informován 
o va‰em nemovitém majetku

Hodnota nemovitostí se na mnoha místech v poslední 

dobû zv˘‰ila a je pravdûpodobné, Ïe souãasná trÏní 

hodnota va‰ich nemovitostí je vy‰‰í, neÏ hodnota 

zapsaná ve va‰em spisu u Centrelink. Informujte 
Centrelink o jak˘chkoliv zmûnách ve va‰ich okolnostech 
kvÛli zaji‰tûní správn˘ch plateb. Za profesionální 
ohodnocení va‰ich nemovitostí  nemusíte platit. 
Nejste-li si jisti trÏní hodnotou, Centrelink vám zajistí 
ohodnocení a pfiípadnû pfiehodnotí va‰i platbu.   

Pfiezkoumávání hodnoty nemovitého majetku patfií k 
bûÏn˘m sluÏbám Centrelinku. Sdûlíme vám, zda tím 
bude vám vyplácená ãástka ovlivnûna. Pokud jste 
neuãinili Ïádné kroky pro zv˘‰ení hodnoty nemovitostí 
bez vûdomí Centrelinku, nebudeme od vás vyÏadovat 

Ïádné navrácení penûz z dÛvodu zmûny ohodnocení. 

Nebudete-li souhlasit s v˘sledkem ohodnocení va‰eho 

nemovitého majetku, mÛÏete zaÏádat o pfiezkoumání  

tohoto rozhodnutí. 

Pokud jste prodali jakékoliv nemovitosti od doby 

posledního doplnûní údajÛ u Centrelink,  je ve va‰em 

zájmu okamÏitû o tom Centrelink informovat, protoÏe by 

tím mohla b˘t ovlivnûna sazba pobírané platby.  Podejte 

také informace o zmûnách v procentní hodnotû vlastnictví  
nebo o zmûnách v hypotéce na va‰ich nemovitostech.

ZpÛsobí-li vám tyto zmûny váÏné finanãní potíÏe, mÛÏete 

zaÏádat o uváÏení podle ustanovení pro strádání, 

spojené s testem majetkov˘ch pomûrÛ, nebo o pÛjãku 

podle Pension Loan Scheme (Systém penzijních pÛjãek).

Není-li Centrelink informován
o va‰em nemovitém majetku

Jestli jste v situaci, kde vlastníte nemovitosti a doposud 

jste o tom neinformovali Centrelink, kontaktujte 
Centrelink co nejdfiíve. Centrelink nyní porovnává 
informace o pozemkovém vlastnictví  získané ze 
státních a teritoriálních vládních pramenÛ se záznamy 
zákazníkÛ.  Tyto informace identifikují ty zákazníky, 
ktefií vlastní nemovit˘ majetek a Centrelink o tom 
neinformovali. Dojde-li k identifikaci nemovitostí, 
vlastnûn˘ch vámi nebo va‰ím partnerem a nenajdeme 
o nich záznam ve va‰em spisu, Centrelink vás poÏádá 
o potvrzení tohoto vlastnictví  a o doplnûní va‰ich 
údajÛ k umoÏnûní vyplácení správn˘ch plateb.  Jestli se 
zjistí, Ïe jste byli pfieplaceni, je moÏné, Ïe va‰e platby 
budou sníÏeny a/nebo budete musit doplácet.  Jestli 

nesouhlasíte se závûry t˘kající se vlastnictví, mÛÏete 

zaÏádat o pfiezkoumání rozhodnutí. 

Centrelink va‰e informace nesdûlí ani státním ani 
teritoriálním vládám. 

Vlastníte nemovitosti 
a dostáváte platby 
od Centrelink?

Do you own real estate assets and receive a Centrelink payment?
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