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Попусти за енергија
Обезбедете дека добивате попуст за енергија ако  
имате картичка за попуст 

Health  

Care Card

Pension Concession 

Card

Veterans Affairs  

Gold Card

Како да побарате од вашиот продавач на енергија да провери дали ги 
добивате вашите попусти за енергија 

Обезбедете дека имате: 

• Скорешна сметка за струја или гас

• Податоци од вашата сметка за енергија (име 
и презиме, адреса, дата на раѓање, број на 
сметката)

• Вашата картичка за попуст 

Речете му на вашиот продавач на енергија:

„Јас имам картичка за попуст.  
Ве молам проверете дали ги 
добивам сите мои попусти за 
енергија“

Ви треба преведувач? 
На вашата сметка за енергија има  
информации за бесплатни  
преведувачки услуги.

Пред да се јавите:  Кога ќе се јавите:

Дотација за помош (Utility Relief Grant)
Ако не можете да ги платите вашите сметки за енергија, можеби може да добиете Дотација за плаќање сметки (Utility Relief Grant). Тоа 
е исплата од 650 долари како помош да ги платите неплатените сметки. Дотацијата е на располагање на корисници на картички за 
попуст кои имаат финансиски тешкотии. Јавете се на вашиот продавач на енергија и прашајте за Utility Relief Grant.

Примери на картички за попуст:Ако имате картичка за здравствена заштита (Health Care Card), 
пензионерска картичка за попуст (Pension Concession Card) 
или златна картичка за воени ветерани (Veteran Affairs Gold 
Card), вие имате право на поевтина струја и гас. Ако немате 
една од овие три картички за попуст, не можете да  
барате попуст.

Попустите за енергија може да ви заштедат стотици долари 
годишно. Ако имате картичка за попуст, јавете се на продавачот 
на енергија и побарајте да проверат дали добивате попуст за 
енергија.

Ако се преселувате, ја менувате компанијата за енергија или 
добивате нова картичка за попуст, вашиот попуст нема да биде 
пресметан во вашата сметка. Редовно проверувајте ја вашата 
сметка за да обезбедите дека ги добивате вашите попусти за 
енергија. 


