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Superannuation 
can be complex, 
but it’s important 
to understand. This 
guide will help you 
understand the basics 
of superannuation, 
insurance and Cbus.
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What is superannuation?
Superannuation, commonly known as ‘super’, 
is money saved while you work for you to 
live on after you retire. For most Australian 
workers, together with their home, their super 
is one of their biggest assets.

In addition to salary or wages, employers are legally required to 
pay money into a super account for most of their employees. 

The government sets the minimum an employer must pay to 
your super. On 1 July 2021, this minimum was 10% of your 
pay. Increases of 0.5% are planned every financial year until it 
reaches 12% on 1 July 2026. 

The money in your super account is invested to help it grow 
while you are working, and help you save for your retirement.

In most cases you can access your super after you retire from 
work. Go to page 8 for more information. 

Get help in your language
We work with the Translating and Interpreting Service 
(TIS National) so you can speak to us in your language and 
access the information you need.

How to speak to an interpreter 

If you have any questions about anything in this 
document, you can speak to us through an interpreter at 
no extra cost.

1. Call TIS National on 131 450 (or +61 3 9268 8332 if 
you are calling from overseas).

2. Select your language and provide the operator 
your name.

3. Tell them that you need to contact Cbus on  
1300 361 784. (We are available, 8am-8pm AEST/
AEDT, Monday to Friday.)  

You can ask us any questions and the 
answers will be translated for you.

Page  2

ماهو االدخار التقاعدي؟

 االدخار التقاعدي، المعروف باسم "السوبر"، 

هو المال الذي يتم توفيره أثناء عملك لتعيش به 
بعد التقاعد. بالنسبة لمعظم العمال األستراليين، 

 باإلضافة إىل منازلهم، يعد السوبر الخاص بهم 

أحد أكبر أصولهم.

باإلضافة إىل الراتب أو األجور، يتعين عىل أصحاب العمل بموجب 

القانون دفع أموال في حساب السوبر لمعظم موظفيهم. 

 تحدد الحكومة الحد األدنى الذي يجب عىل صاحب العمل دفعه 

 للسوبر الخاص بك. في 1 تموز/ يوليو 2021، كان الحد األدنى 

 %10 من راتبك. يتم التخطيط لزيادة %0.5 في كل سنة مالية 

حتى تصل إىل %12 في 1 تموز/ يوليو 2026. 

 يتم استثمار األموال في حساب السوبر الخاص بك لمساعدته عىل 

النمو أثناء عملك، ومساعدتك عىل االدخار من أجل التقاعد.

 في معظم الحاالت، يمكنك الحصول عىل السوبر الخاص بك بعد 

تقاعدك من العمل. اذهب إىل الصفحة 8 للمزيد من المعلومات. 

احصل عىل المساعدة بلغتك
 (TIS National) نعمل مع خدمة الترجمة التحريرية والفورية 

حتى تتمكن من التحدث إلينا بلغتك والوصول إىل المعلومات 

التي تحتاجها.

كيف تتحدث إىل مترجم فوري 

إذا كانت لديك أي أسئلة حول أي شيء في هذا الدليل، فيمكنك 

التحدث إلينا من خالل مترجم فوري دون أي تكلفة إضافية.

اتصل بـ TIS National عىل 450 131 (أو 8332 9268 3 61+   .1

إذا كنت تتصل من خارج البالد).

اختر لغتك وقل اسمك للموظف.  .2

أخبرهم أنك تحتاج للتواصل مع Cbus عىل 784 361 1300.   .3

(نحن متاحون، من الساعة 8 صباًحا حتى 8 مساًء بالتوقيت 

الصيفي للساحل الشرقي ألستراليا من االثنين إىل الجمعة). 

يمكنك أن تطرح علينا أي أسئلة وسيتم 

ترجمة اإلجابات لك.
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Choosing a super fund
Most people can choose which super fund 
their employer puts their super into. If you can 
choose your super fund, you can choose Cbus.

When you start a new job, your employer will pay your super into 
the fund you tell them to.

If you don't let your boss know which fund you want your super 
paid into, they may pay it into a different fund (likely one you had 
with another job). This fund may not be the right one for you, 
though.

The fund you choose could be the most important decision 
you make about your super. That's because it could impact 
how much money you have when you retire and whether you're 
covered by insurance if something happens to you.

Cbus works for you

Cbus is the leading Industry Super Fund for the building, 
construction and allied industries. 

We have a history of strong long-term performance, keep our 
fees low, and all profits go straight back to our members, helping 
them build a secure future and comfortable retirement.

Our insurance is designed with building and construction 
workers in mind. Whether you're working on a work site or in an 
office, Cbus has you covered. Not every super fund does that.

How to choose Cbus

Once you join Cbus (see page 4), fill in the I want my super paid 
into Cbus form and give it to your boss. 

You can access the form at cbussuper.com.au/cs/choose-cbus 
or scan the QR code.
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اختيار صندوق السوبر

يمكن لمعظم الناس أن يختاروا صندوق االدخار 

التقاعدي الذي يضع صاحب العمل السوبر الخاص 

بهم فيه. إذا كنت قادراً عىل اختيار صندوق االدخار 

.Cbus التقاعدي الخاص بك، فبإمكانك اختيار

 عندما تبدأ وظيفة جديدة، سيدفع صاحب العمل الخاص بك مبلغ 

السوبر الخاص بك لصندوق االدخار التقاعدي الذي ترشحه لهم.

 إذا لم تخبر رئيسك في العمل عن صندوق االدخار التقاعدي الذي 

ترغب في دفع معاشك التقاعدي فيه، فقد يدفعه في صندوق مختلف 

(من المحتمل أن يكون لديك صندوقاً سابقاً مع وظيفة أخرى). ومع ذلك، 

قد ال يكون هذا الصندوق هو الصندوق المناسب لك.

قد يكون الصندوق الذي تختاره هو أهم قرار تتخذه بشأن السوبر الخاص 

بك. هذا ألنه قد يؤثر عىل مقدار األموال لديك عند التقاعد وما إذا كنت 

مشموالً بالتأمين إذا حدث لك شيء ما.

Cbus تعمل ألجلك

 Cbus هو صندوق السوبر الرائد في قطاعات البناء والتشييد 

والصناعات المرتبطة بها. 

 لدينا تاريخ من األداء القوي عىل المدى الطويل، مع الحفاظ عىل 

 رسومنا منخفضة، وتعود جميع األرباح مباشرة إىل أعضائنا، 

مما يساعدهم عىل بناء مستقبل آمن وتقاعد مريح.

 تم تصميم تأميننا مع وضع عمال البناء والتشييد بعين االعتبار. 

سواء كنت تعمل في موقع عمل أو في مكتب، فإن Cbus تقوم 

بتغطيتك. ال تقوم جميع صناديق السوبر بذلك.

Cbus كيف تختار

 عند االنضمام لـ Cbus (انظر عىل الصفحة 4) وقم بملء 

 نموذجأريد أن يُدفع السوبر الخاص في صندوق Cbus وقم 

بإعطاء االستمارة لمديرك.

 بإمكانك الوصول إىل النموذج عىل 

 cbussuper.com.au/cs/choose-cbus 

 .QR أو قم بمسح رمز االستجابة السريع

www.cbussuper.com.au/cs/choose-cbus
www.cbussuper.com.au/cs/choose-cbus
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How to join Cbus
The easiest way to join Cbus is to complete an 
online application.

Visit cbussuper.com.au/join to complete your 
application online.

If you prefer to complete a paper application, please 
call us on 1300 361 784 and we will send you one. 

You can also find an application form at the back of 
our Product Disclosure Statements.

You can speak to a Cbus site coordinator for help 
joining. Visit cbussuper.com.au/coordinators to 
find your local coordinator.

Keep track of your super 

Once you have joined Cbus, you can keep track of your account 
from anywhere and at any time.

As a Cbus member, you have access to your account online 
where you can do simple tasks like: 
	■ check your transaction history
	■ see your current account balance
	■ update your personal details 

Visit cbussuper.com.au/register to register for an 
online account.

Cbus also has a mobile app that lets you manage 
everything about your super. Visit the Apple App 
Store or Google Play on your mobile device to 
download the app. You will need to have registered 
online before using the app.

Cbus كيف تنضم إىل

أسهل طريقة لالنضمام لـ Cbus هي اكمال 

النموذج االلكتروني.

قم بزيارة cbussuper.com.au/join الكمال النموذج 

االلكتروني.

 إذا كنت تفّضل اكمال نموذج ورقي، الرجاء االتصال 

بنا عىل 784 361 1300 وسنقوم بارسال نموذج لك. 

 بإمكانك أيضاً العثور عىل نموذج انضمام في الجزء 

الخلفي من بيانات اإلفصاح عن المنتجات الخاصة بنا.

يمكنك التحدث إىل منسق موقع Cbus للمساعدة في 

 cbussuper.com.au/coordinators االنضمام. قم بزيارة

للعثور عىل المنسق في منطقتك المحلية.

تتبع السوبر الخاص بك 

 بمجرد انضمامك إىل Cbus، يمكنك تتبع حسابك من أي مكان 

وفي أي وقت.

 بصفتك عضواً في Cbus، يمكنك الوصول إىل حسابك عبر 

اإلنترنت حيث يمكنك القيام بمهام بسيطة مثل: 

	 التحقق من سجل بياناتك المالية■

	 معرفة رصيد حسابك الحالي■

	 تحديث معلوماتك الشخصية ■

قم بزيارة cbussuper.com.au/register للتسجيل 

والحصول عىل حساب عبر اإلنترنت.

لدى Cbus تطبيق للهواتف يخولك إدارة كل ما يتعلق 

 Apple App Store بالسوبر الخاص بك. قم بزيارة

أو Google Play عىل هاتفك لتحميل التطبيق. 

يجب أن يكون لديك حساب الكتروني مسجّل قبل 

استخدام التطبيق.

www.cbussuper.com.au/join
www.cbussuper.com.au/join
www.cbussuper.com.au/coordinators
www.cbussuper.com.au/coordinators
www.cbussuper.com.au/register
www.cbussuper.com.au/register
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Insurance through your super
Insurance cover is essential in providing 
financial protection and security to you and 
your family. 

When joining Cbus, most members qualify for an automatic level 
of death (including terminal illness) and total and permanent 
disablement cover. 

You can change this level of cover to better suit your 
circumstances and needs. You also have the option to add 
income protection cover.

Types of insurance available

Death (including terminal illness)

Lump sum (on top of any super you  
have) paid to: 

•  your dependants or legal personal 
representative if you die, or 

•  you if you’re diagnosed as likely to die 
within 24 months.

Total and permanent disablement (TPD) 

Lump sum (on top of any super you 
have) if you’re permanently disabled, 
unlikely to ever work in your usual 
occupation again and meet the TPD 
definition in the Cbus Insurance Policy.

Income protection 

Monthly payments if you  
temporarily can’t work due to an 
accident or illness.

The cost of insurance is paid directly from your super account, 
so you won't need to set aside any extra money. 

Call us on 1300 361 784 or visit cbussuper.com.au/insurance  
to learn more.
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 التأمين من خالل السوبر 
الخاص بك

 التأمين ضروري لتوفير الحماية المالية 

واألمن لك ولعائلتك.

عند االنضمام إىل Cbus، يتأهل معظم األعضاء للحصول عىل درجة 

تلقائية لتغطية الوفاة من بوليصة التأمين (بما في ذلك المرض العضال) 

وتغطية للعجز الكلي والدائم. 

بإمكانك تغيير هذه الدرجة لتالئم وضعك واحتياجاتك. لديك أيضاً خيار 

إلضافة تغطية حماية الدخل.

أنواع التأمين المتوفرة

الوفاة (بما في ذلك المرض العضال)

مبلغ دفعة واحدة (باإلضافة إىل أي مبلغ 

سوبر لديك) يُدَفع لـ: 

 •  من تعولهم أو ممثلك القانوني إذا 
توفيت، أو

 •  إذا تم تشخيص احتمالية وفاتك في 
غضون 24 شهراً.

 (TPD) العجز الكلي والدائم

مبلغ دفعة واحدة (عالوة عىل أي مبلغ سوبر) 

 إذا كان لديك اعاقة دائمة، فمن غير المرجح 

 أن تعمل في مهنتك المعتادة مرة أخرى 

 وينطبق عليك تعريف TPD في بوليصة 

.Cbus تأمين

حماية الدخل 

دفعات شهرية إذا كنت غير قادر عىل العمل 

بشكل مؤقت نتيجة حادث أو مرض. 

 يتم دفع تكلفة التأمين مباشرة من حساب السوبر الخاص بك، 

لذلك لن تحتاج إىل دفع أي أموال إضافية. 

 اتصل بنا عىل 784 361 1300 أو قم بزيارة 

cbussuper.com.au/insurance لمعرفة المزيد.

www.cbussuper.com.au/insurance
www.cbussuper.com.au/insurance
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Growing your super
Your super balance will grow over the years 
through investment returns and employer 
contributions, but you might like to help it 
grow more by making extra contributions. You 
could even save on tax while you save more 
for your future. 

Make extra payments

You can add more money to your super account in addition to 
what your employer contributes. Even small amounts can make 
a big difference to the amount of money you have when you 
retire. 

Visit cbussuper.com.au/calculators to work out how much 
money you could have in your account before and after you  
add extra. 

Personal contributions
Personal contributions are extra money you put into your super 
account after you get paid. You can do this by cheque, direct 
debit from your bank account, or BPAY. You may also be able to 
claim a tax deduction for these amounts.

Salary sacrifice
Each pay cycle you can put some of the money you earn into 
your super account before you pay tax on it. Doing this can 
reduce the amount of tax you pay on your income. 

To set this up you’ll need to speak to your employer. You should 
also check that it doesn’t impact any salary-based entitlements 
you may have.

زيادة السوبر الخاص بك

سوف ينمو رصيدك الخاص بالسوبر عىل مر 

السنين من خالل عوائد االستثمار ومساهمات 

صاحب العمل، ولكن قد ترغب في مساعدته عىل 

النمو أكثر من خالل تقديم مساهمات إضافية. 

يمكنك حتى التوفير في الضرائب مع توفير المزيد 

لمستقبلك. 

قم بدفع دفعات إضافية

 يمكنك إضافة المزيد من األموال إىل حساب السوبر الخاص بك 

باإلضافة إىل ما يساهم به صاحب العمل الخاص بك. حتى المبالغ 

الصغيرة يمكن أن تحدث فرًقا كبيرًا في مقدار المال الذي تملكه عند 

التقاعد. 

 قم بزيارة cbussuper.com.au/calculators لمعرفة مقدار 

األموال التي يمكن أن تمتلكها في حسابك بعد إضافة المزيد. 

المساهمات الشخصية

المساهمات الشخصية هي أموال إضافية تضعها في حسابك التقاعدي 

بعد أن تتلقى أموالك. يمكنك القيام بذلك عن طريق الشيك أو الخصم 

المباشر من حسابك المصرفي أو عن طريق BPAY. يمكنك أيًضا المطالبة 

بخصم ضريبي لهذه المبالغ.

خصم قسم من الراتب

في كل دفعة للراتب، يمكنك وضع بعض األموال التي تكسبها في 

 حساب السوبر الخاص بك قبل دفع الضريبة عليه. يمكن أن يؤدي 

القيام بذلك إىل تقليل مقدار الضريبة التي تدفعها عىل دخلك. 

 للقيام بذلك عليك التحدث اىل رب عملك. يجب عليك أيًضا التحقق 

من أن القيام بذلك ال يؤثر عىل أي استحقاقات قد تكون مؤهالً لها عىل 

أساس الراتب.

www.cbussuper.com.au/calculators
www.cbussuper.com.au/calculators
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Other ways to help your super grow 

If you can’t make extra contributions now, there are other things 
you can do to help grow your super.

Combine other accounts into one super fund
If you’ve been working for a while, you may have super with 
other funds that were opened by your former employers. By 
combining these into one account, you can reduce the amount 
of fees you pay, which means more money in your account for 
your retirement. 

If you combine your super into Cbus, you will no longer have 
insurance with your old super funds, so check your insurance 
with Cbus is approved first. 

Choose Cbus when you change jobs
When you change jobs, you can let your new employer know 
that you want your super paid into your Cbus account. This 
means you can keep all your retirement savings in one place, and 
you won’t pay fees on multiple super accounts. 

It’s easy to choose Cbus – just complete the I want my super paid 
to Cbus form at cbussuper.com.au/cs/choose-cbus and give it 
to your new employer. 

Make sure your super has been paid
Cbus requires all employers to pay their workers’ super every 
month. To check if your employer has been paying your 
money into your account, you can go online, call us or ask your 
employer, union delegate or Cbus Coordinator.
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 طرق أخرى لمساعدة السوبر الخاص بك 
عىل النمو 

 إذا كنت غير قادر عىل دفع مساهمات إضافية، هناك أمورٌ أخرى 

بإمكانك القيام بها لمساعدة السوبر الخاص بك عىل النمو.

ادمج الحسابات األخرى في صندوق سوبر واحد

 إذا كنت تعمل لفترة من الوقت، فربما يكون لديك حساب سوبر 

 بأموال أخرى تم فتحها من قبل أرباب العمل السابقين. من خالل 

 دمجها في حساب واحد، يمكنك تقليل مقدار الرسوم التي تدفعها، 

مما يعني المزيد من األموال في حسابك لحين تقاعدك. 

 إذا قمت بدمج السوبر الخاص بك مع Cbus، فلن يكون لديك 

 تأمين مع صندوق االدخار القديم الخاص بك، لذا تحقق من 

الموافقة عىل التأمين الخاص بك مع Cbus أوالً. 

قم باختيار Cbus عند تغييرك لوظيفتك

 عندما تقوم بتغيير الوظائف، يمكنك إخبار صاحب العمل الجديد 

أنك تريد أن يتم دفع السوبر الخاص بك إىل حساب Cbus الخاص بك. 

 هذا يعني أنه يمكنك االحتفاظ بكل مدخرات التقاعد في مكان واحد، 

ولن تدفع رسوًما عىل حسابات السوبر المتعددة. 

من السهل اختيار Cbus - فقط ُقم بإكمال نموذج أريد أن يُدَفع 

 cbussuper.com.au/cs/choose-cbus عىل Cbus الخاص بي لـ 

وُقم بإعطائه لرب عملك الجديد. 

تأكد من أّن السوبر الخاص بك تم دفعه

 تطالب Cbus جميع أصحاب العمل بدفع سوبر لعمالهم كل شهر. 

 للتحقق مما إذا كان صاحب العمل قد دفع أموالك في حسابك، 

 يمكنك التحقق عىل اإلنترنت أو االتصال بنا أو سؤال صاحب 

.Cbus العمل أو مندوب النقابة أو منسق

www.cbussuper.com.au/cs/choose-cbus
www.cbussuper.com.au/cs/choose-cbus
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Retirement
Retirement might seem a long way off, but 
some preparation and planning now will go a 
long way to ensuring you’re ready for the next 
phase of your life. 

When can you access your super? 

If you have stopped working, you might be able to access your 
super, depending on your date of birth and age. The below table 
shows when you can access it: 

Date of birth When you can access 
your super (called your 
‘preservation age’) 

Before 1 July 1960 55

1 July 1960 to 30 June 1961 56

1 July 1961 to 30 June 1962 57

1 July 1962 to 30 June 1963 58

1 July 1963 to 30 June 1964 59

1 July 1964 or after 60

There are some circumstances under which you can access 
your super before this time. Generally, it is only allowed for 
compassionate reasons or if you are experiencing significant 
financial difficulty.

When you stop working, Cbus can keep 
working for you

You can use your super to open a Cbus Super Income Stream. 
This would give you a tax-effective income during your final 
years of work and into retirement. It can also work with the 
Government Age Pension, and your money stays invested so it 
can keep growing.

Visit cbussuper.com.au/supporthub to learn more.
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التقاعد

قد يبدو التقاعد بعيداً جداً، ولكن بعض االستعداد 

والتخطيط اآلن سيساعد كثيراً عىل ضمان 

استعدادك للمرحلة التالية من حياتك. 

متى يمكنك الحصول عىل السوبر الخاص بك؟ 

إذا توقفت عن العمل، فقد تتمكن من الحصول عىل السوبر الخاص بك، 

حسب تاريخ ميالدك وعمرك. يوضح الجدول أدناه متى يمكنك الحصول 

عىل السوبر: 

 متى يمكنك الحصول تاريخ الميالد

 عىل السوبر الخاص بك 

(يُسمى ب "سن الحفظ") 

55قبل 1 تموز يوليو 1960

156 تموز/ يوليو 1960 لغاية 30 حزيران/ يونيو 1961

157 تموز/ يوليو 1961 لغاية 30 حزيران/ يونيو 1962

158 تموز/ يوليو 1962 لغاية 30 حزيران/ يونيو 1963

159 تموز/ يوليو 1963 لغاية 30 حزيران/ يونيو 1964

160 تموز/يوليو 1964 وما بعده

هناك بعض الظروف التي يمكنك بموجبها الحصول عىل السوبر الخاص 

بك قبل هذا الوقت. بشكل عام، يُسمح به فقط ألسباب استرحامية أو إذا 

كنت تعاني من صعوبات مالية كبيرة.

 Cbus عندما تتوقف عن العمل، يمكن لـ
االستمرار في العمل ألجلك

 Cbus Super Income يمكنك استخدام السوبر الخاص بك لفتح

Stream. هذا من شأنه أن يمنحك استثماراً فعاالً لدخلك بما يتعلق 

بالضرائب خالل السنوات األخيرة من عملك وحتى التقاعد. يمكن 

أن تعمل أيًضا مع معاش تقاعد الشيخوخة الحكومي، وتبقى أموالك 

ُمستثمرة حتى تتمكن من االستمرار في زيادة السوبر الخاص بك.

ُقم بزيارة cbussuper.com.au/supporthub لمعرفة المزيد.

www.cbussuper.com.au/supporthub
www.cbussuper.com.au/supporthub
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Investing your super 
Cbus invests the money in your super 
account in different ways to help your balance 
grow. The higher the return, the more money 
you’ll have in retirement. 

Every member is different, so we offer a range 
of investment options to suit your goals, life 
stage and how much risk you are comfortable 
with. 

You don’t have to make a choice

Cbus automatically invests your super in the Growth (MySuper) 
option until you make a choice. This option is designed to suit 
most members.

If you want more choice, we offer a range of investment options 
to suit your needs.

Strong performance through the years

Cbus has a history of strong long-term investment returns. 
However, it’s normal for investment markets to rise and fall over 
time. While no one likes to see their account balance temporarily 
decrease, your super is invested for a long time and will grow 
over your whole working life and beyond. 

Visit cbussuper.com.au/investments to read more about your 
options and their performance.

Changing how your money is invested 

The right choice for you will depend on your own financial 
situation, goals and appetite for risk.  Remember that super is a 
long-term investment, and you should carefully consider your 
own situation before changing how your money is invested. 

We recommend you seek financial advice before you change 
investment options. You can speak to one of our financial 
advisers at no extra cost. Find out how on page 11.
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االستثمار في السوبر الخاص بك 

تستثمر Cbus األموال الموجودة في حساب 

السوبر الخاص بك بطرق مختلفة للمساعدة في 

نمو رصيدك. كلما زاد العائد، زادت األموال التي 

ستحصل عليها عند التقاعد.

يختلف كل عضو عن اآلخر، لذلك نقدم مجموعة 

من خيارات االستثمار لتناسب أهدافك ومرحلة 

حياتك ومدى المخاطرة الذي تشعر بالراحة 

باتخاذها.

ال يتوجب عليك أن تختار

 ستقوم Cbus باستثمار السوبر الخاص بك بشكل تلقائي في 

 خيار Growth (MySuper) حتى تقوم أنت باالختيار. ُصمم هذا 

الخيار ليناسب حاجة معظم األعضاء.

 إذا كنت تريد المزيد من الخيارات، فنحن نقدم مجموعة من 

خيارات االستثمار التي تناسب احتياجاتك.

أداء قوي عىل مر السنين

 تتمتع Cbus بتاريخ من عائدات االستثمار القوية طويلة األجل. 

 ومع ذلك، فمن الطبيعي أن ترتفع أسواق االستثمار وتنخفض 

بمرور الوقت. بينما ال يحب أحد أن يرى رصيد حسابه ينخفض مؤقًتا، 

يتم استثمار السوبر الخاص بك لفترة طويلة وسوف ينمو طوال حياتك 

العملية وما بعدها. 

ُقم بزيارة cbussuper.com.au/investments لقراءة المزيد عن 

خياراتك وأدائهم.

تغيير كيفية استثمار أموالك 

يعتمد االختيار الصحيح بالنسبة لك عىل وضعك المالي وأهدافك 

 ورغبتك في المخاطرة. تذكر أن السوبر استثمار طويل األجل، 

ويجب أن تفكر ملًيا في موقفك قبل تغيير طريقة استثمار أموالك. 

 نوصيك بطلب اإلستشارة المالية قبل تغيير خيارات االستثمار. 

 بإمكانك التحدث مع أحد المستشارين الماليين لدينا من دون أي 

تكاليف إضافية. اعرف كيفية ذلك بالنظر في الصفحة 11.

www.cbussuper.com.au/investments
www.cbussuper.com.au/investments
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Your super and insurance  
beneficiaries
Your super may be one of your most valuable 
assets, but it is not automatically part of your 
estate or any Will you may have written. 

This means you should tell us who you would 
like to receive your super balance and any 
insurance benefit if you die.

There are two ways to choose who should receive your money, 
depending on how much certainty you want over what happens 
to your money.

Option 1: Binding nomination 

We will follow your instructions, but you need to confirm your 
choice every three years. You can nominate your dependants 
(for example your spouse or children) or a legal representative.

Visit cbussuper.com.au/binding to complete your Binding death 
benefit nomination form.  

Option 2: Non-binding nomination

You can tell us who you would prefer the money to go to,  
but we make the final decision. 

Make a nomination when you  join and update anytime through 
your online account at cbussuper.com.au/login.
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المستفيدون من حساب السوبر 

الخاص بك والتأمين

 قد يكون السوبر الخاص بك أحد أكثر األصول 

قيمة لديك، لكنه ال يشكل جزًءا من ممتلكاتك 

بشكل تلقائي أو أي وصية قد تكون كتبتها. 

 هذا يعني أنه يجب عليك إخبارنا بمن ترغب 

 في أن يحصل عىل رصيدك التقاعدي وأي 

تعويض من التأمين إذا توفيت.

 هناك طريقتان الختيار من يجب أن يتلقى أموالك، اعتماًدا عىل 

مدى تأكدك مما تريده بشأن ما يحدث ألموالك.

الخيار 1: ترشيح ُملِزم 

 سنتبع تعليماتك، لكن عليك تأكيد اختيارك كل ثالث سنوات. 

 يمكنك ترشيح من تعولهم (عىل سبيل المثال شريكك\شريكتك 

أو أطفالك) أو ممثل قانوني.

 ُقم بزيارة cbussuper.com.au/binding إلكمال نموذج ترشيح 

فوائد الوفاة الُملزِمة. 

الخيار 2: ترشيح غير ُملِزم

يمكنك إخبارنا من تفضل أن يتلقى أموالك، لكننا نتخذ القرار النهائي. 

قدم ترشيحًا عند االنضمام قم بتحديثه في أي وقت من خالل حسابك 

.cbussuper.com.au/login عىل اإلنترنت عىل

www.cbussuper.com.au/binding
www.cbussuper.com.au/binding
www.cbussuper.com.au/login
www.cbussuper.com.au/login
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We’re here to help
As part of your Cbus membership, you have 
access to our team of financial advisers over 
the phone who can assist you in planning your 
retirement at no extra cost. 

To learn more about your retirement options and how  
Cbus can work with you, please call Cbus Advice Services 
on 1300 361 784 (8.30am to 6pm Monday to Friday (AEDT/
AEST) and press 4 to speak to an adviser. Our advice service is 
provided to Cbus members at no extra cost. 

If you require an interpreter, please call TIS National on  
131 450 and provide them with the above details. The cost of 
this interpreting service is also provided at no extra cost.

To discuss any possible impact to any of your government 
benefits, you can also speak to a Centrelink adviser via their 
multilingual phone service on 131 202. 

How to make a complaint 

Our aim is to provide you with the very best service, but if you’re 
not happy, we want to know. 

We treat all complaints seriously and investigate them fairly and 
thoroughly. 

You can lodge a complaint by phone, online, post or 
in person. Please visit cbussuper.com.au/complaint 
for more details.

Escalating your complaint

If you’re not satisfied with how we handled your issue, you can 
lodge a complaint with the Australian Financial Complaints 
Authority (AFCA).

AFCA is a free, fair and independent dispute resolution service. 

Please speak to AFCA directly for more information about the 
types of complaints AFCA investigate and the information you’ll 
need to provide.

Mail: GPO Box 3 Melbourne VIC 3001

Phone: 1800 931 678

Email: info@afca.org.au

Web: afca.org.au

AFCA has also developed resources for people who want to 
make a complaint, but speak a language other than English:  
afca.org.au/make-a-complaint/do-you-speak-another-
language
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نحن هنا لمساعدتك

كجزء من عضويتك في Cbus، يمكنك التحدث 

إىل فريق المستشارين الماليين لدينا عبر الهاتف 

الذين يمكنهم مساعدتك في التخطيط لتقاعدك 

دون أي تكلفة إضافية.

 Cbus لمعرفة المزيد عن خيارات التقاعد الخاصة بك وكيف يمكن لـ 

 أن تعمل ألجلك، الرجاء االتصال بخدمة Cbus Advice Services عىل 

784 361 1300 (8.30 صباحاً لغاية الساعة 6 مساًء (توقيت الساحل 

الشرقي ألستراليا) من االثنين للجمعة و الضغط عىل 4 للتحدث مع 

مستشار. نقدم خدمة االستشارة ألعضاء Cbus دون أي تكلفة إضافية. 

 إذا كنت تحتاج لمترجم، الرجاء االتصال بـ TIS National عىل الرقم 

 450 131 وتقديم المعلومات المذكورة أعاله لهم. خدمة الترجمة 

الفورية متوفرة أيضاً من دون أي تكلفة إضافية.

 لمناقشة أي تأثير محتمل عىل أي دعم حكومي تلقاه، يمكنك أيًضا 

 التحدث إىل مستشار Centrelink عبر خدمة الهاتف متعددة اللغات 

الخاصة بهم عىل 202 131. 

كيف تقدم شكوى 

 هدفنا هو أن نقدم لك أفضل خدمة، ولكن إذا لم تكن سعيًدا، 

فنحن نريد أن نعرف. 

نتعامل مع جميع الشكاوى بجدية ونحقق فيها بشكل عادل وشامل. 

 بإمكانك تقديم شكوى عبر الهاتف أو عىل 

 االنترنت أو بر البريد أو بشكل شخصي. 

 cbussuper.com.au/complaint الرجاء زيارة 

للمزيد من المعلومات. 

تصعيد شكواك

إذا لم تكن راضًيا عن الطريقة التي تعاملنا بها مع مشكلتك، فيمكنك 

.(AFCA) تقديم شكوى إىل هيئة الشكاوى المالية األسترالية

خدمة AFCA مجانية وعادلة ومستقلة لحل النزاعات. 

يرجى التحدث إىل AFCA مباشرة للحصول عىل مزيد من المعلومات 

حول أنواع الشكاوى التي تحقق فيها AFCA والمعلومات التي ستحتاج 

إىل تقديمها.

GPO Box 3 Melbourne VIC 3001 :البريد

الهاتف: 678 931 1800

info@afca.org.au :البريد االلكتروني

afca.org.au :الموقع االلكتروني

 طورت AFCA أيًضا موارد لألشخاص الذين يرغبون في 

 تقديم شكوى، لكنهم يتحدثون لغة أخرى غير اإلنجليزية:

afca.org.au/make-a-complaint/do-you-speak- 

another-language

www.cbussuper.com.au/complaint
www.cbussuper.com.au/complaint
www.afca.org.au/make-a-complaint/do-you-speak-another-language
www.afca.org.au/make-a-complaint/do-you-speak-another-language
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Contact Cbus

1300 361 784 8am to 8pm (AEST/AEDT)  
Monday to Friday, closed on national public holidays

cbusenq@cbussuper.com.au 
cbussuper.com.au  
Log in to chat to us online

Cbus, Locked Bag 5056 
PARRAMATTA NSW 2124

Visit Cbus in person in Adelaide, Brisbane,  
Melbourne, Perth and Sydney. 
Details: cbussuper.com.au/contact

This information is about Cbus. It doesn’t take into account your specific needs, 
so you should look at your own financial position, objectives and requirements 
before making any financial decisions. Read the relevant Cbus Product Disclosure 
Statement and relevant documents to decide whether Cbus is right for you. Call 
Cbus on 1300 361 784 or visit cbussuper.com.au/pds for a copy. Also read the 
relevant Target Market Determination at cbussuper.com.au/tmd.

Cbus’ Trustee: United Super Pty Ltd ABN 46 006 261 623 AFSL 233792  
Cbus ABN 75 493 363 262

Insurance is issued under a group policy with our insurer, TAL Life Limited  
ABN 70 050 109 450 AFSL 237848.

Cbus تواصل مع

 784 361 1300 من 8 صباحاً لغاية 8 مساًء (بتوقيت الساحل
 الشرقي ألستراليا) من االثنين للجمعة، الخدمة غير متوفرة في

أيام العطل الرسمية الوطنية

cbusenq@cbussuper.com.au
 cbussuper.com.au 

سجل دخولك للحديث معنا عىل االنترنت

Cbus, Locked Bag 5056 
PARRAMATTA NSW 2124

 قم بزيارة Cbus شخصياً في أدياليد، وبريزبن، وملبورن،

وبيرث وسيدني. 

cbussuper.com.au/contact :التفاصيل

هذه المعلومات عن Cbus ال تأخذ بعين االعتبار احتياجاتك الخاصة، لذا عليك النظر في

 وضعك المالي الخاص وأهدافك ومتطلباتك قبل اتخاذ أي قرار مالي. اقرأ بيان اإلفصاح

 عن المنتج الخاص بـ Cbus لتقرر ما إذا كان Cbus مناسب لك. اتصل بـ Cbus عىل

784 361 1300 أو قم بزيارة cbussuper.com.au/pds للحصول عىل نسخة. قم أيضاً بقراءة 
.cbussuper.com.au/tmd ذو الصلة عىل Target Market Determination

 Cbus’ Trustee: United Super Pty Ltd ABN 46 006 261 623 AFSL 233792 
Cbus ABN 75 493 363 262

 TAL Life Limited ،يتم إصدار التأمين بموجب بوليصة جماعية مع شركة التأمين لدينا 

.ABN 70 050 109 450 AFSL 237848

www.cbussuper.com.au
www.cbussuper.com.au
www.cbussuper.com.au/contact
www.cbussuper.com.au/contact
www.cbussuper.com.au/tmd
www.cbussuper.com.au/pds
www.cbussuper.com.au/tmd
www.cbussuper.com.au/pds
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