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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.

ی
د
ع
قا

ز ت
دا

ان
س 

ی پ
را
ا ب

م
ش

ی 
ما

هن
را

14 فبروی 2022

پس انداز تقاعدی می 

تواند پیچیده باشد، ولی 
مهم استه که در این باره 

بدانید. این راهنمایی به 
شما در دانستن اصول 

پس انداز تقاعدی، بیمه و 

سی بس کمک می کند.
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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.
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پس انداز تقاعدی چیست؟

پس انداز تقاعدی، که عموماً بنام ’super‘ یاد می 

شود، پولی است که در حین کار پس انداز می شود 

تا بعد از تقاعدی برای تامین کردن مخارج زندگی 
استفاده کنید. برای اکثر کارگران استرالیایی، همراه 

با خانه، پس انداز تقاعدی یکی از بزرگترین دارایی 
های آنها است.

عالوه بر حقوق یا دستمزد، کارفرمایان قانوناً ملزم به پرداخت پول به یک 

حساب پس انداز تقاعدی برای اکثر کارمندان خود هستند. 

دولت حداقل مبلغی را که کارفرما باید به پس انداز تقاعدی شما بپردازد 

تعیین می کند. در 1 جوالی 2021، این حداقل 10 فیصد از معاش شما 

بود. افزایش 0.5 فیصد در هر سال مالی برنامه ریزی شده است تا زمانی 

که در 1 جوالی 2026 به 12 فیصد برسد. 

پول موجود در حساب پس انداز تقاعدی شما برای کمک به رشد آن 

در حین کار سرمایه گذاری می شود و به شما کمک می کند برای دوران 
تقاعدی خود پس انداز کنید.

در بیشتر موارد می توانید پس از تقاعدی از کار به پس انداز تقاعدی خود 
دسترسی داشته باشید. برای معلومات بیشتر به صفحه 8 مراجعه کنید. 

 کمک را به زبان خودتان 
دریافت کنید

ما با خدمات ترجمانی شفاهی و کتبی (TIS National) کار می کنیم 
تا شما بتوانید به زبان خود با ما صحبت کنید و به معلومات مورد 

نیاز خود دسترسی پیدا کنید.

چطور می توان با یک ترجمان صحبت کرد 

اگر در مورد هر چیزی در این سند سؤالی دارید، می توانید بدون 

هزینه اضافی به کمک یک ترجمان با ما صحبت کنید.

خدمات ملی تیس (TIS National) را به شماره   .1 
450 131 (یا اگر از خارج از کشور تماس می گیرید به 

شماره 8332 9268 3 61+ زنگ بزنید).

زبان خود را انتخاب کرده و اسم تان را به اوپراتور بگوید.  .2

به آنها بگویید که می خواهید به سی بس به شماره    .3 
 784 361 1300 تماس بگیرید. (ما از روز دوشنبه 

 تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا 8 بعد ازظهر 
AEST/AEDT قابل دسترس هستیم.)  

شما میتوانید هر سوالی را بپرسید و جوابها 

برای تان ترجمه خواهند شد.
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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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انتخاب کردن یک صندوق پس 

انداز تقاعدی

اکثر افراد می توانند انتخاب کنند که کارفرمای 

شان به چه صندوق پس انداز تقاعدی پول پس 

انداز شان را بیندازند. اگر شما حق انتخاب صندوق 

پس انداز تقاعدی خود را داشته باشید، می توانید 

سی بس (Cbus) را انتخاب کنید.

وقتیکه یک کار جدید را شروع می کنید، کارفرمای تان پول پس انداز 

تقاعدی تان را به حسابی که شما برایش گفته اید پرداخت می کند.

 اگر به رئیس خود نگویید که می خواهید در کدام صندوق پس انداز 

 تقاعدی شما پرداخت شود، ممکن است آن را به صندوق دیگری 

 بپردازد (که احتماالً شما با کار دیگری داشته  اید). هرچند ممکن است 

این صندوق برای شما مناسب نباشد.

صندوق پس انداز تقاعدی که انتخاب می کنید می تواند مهم ترین 

 تصمیمی باشد که در مورد پس انداز تقاعدی خود می گیرید. این به 

 این دلیل است که می تواند بر میزان پولی که هنگام تقاعدی دارید و 

اگر اتفاقی برای شما بیفتد تحت پوشش بیمه قرار بگیرید، تأثیر بگذارد.

سی بس برای شما کار می کند

سی بس یک صندوق پس انداز تقاعدی پیشتاز در صنعت ساختمانی، 

ساخت و ساز و صنایع وابسته است. 

 ما سابقه عملکرد بلند مدت قوی داریم، فیس های خود را پایین نگه 
 می داریم و تمام سودها مستقیماً به اعضای ما باز می گردد و به آنها 

کمک می کند آینده ای مطمئن و تقاعدی راحت داشته باشند.

بیمه ما با در نظر گرفتن کارگران ساختمانی و ساخت و ساز طراحی شده 

است. چه در یک محل کار یا در یک دفتر کار کنید، سی بس شما را تحت 

پوشش قرار می دهد. هر صندوق پس انداز تقاعدی این کار را نمی کند.

نحوه انتخاب سی بس

وقتیکه در سی بس اشتراک کردید (صفحه 4 را ببینید)، فرمهمن 

می خواهم پس انداز تقاعدی من در سی بس واریز شود را تکمیل کره به 

رئیس خود بدهید. 

 می توانید فرمه را از cbussuper.com.au/cs/choose-cbus پیدا 

کنید یا کد QR را اسکن کنید.

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.

نحوه پیوستن به سی بس

ساده ترین راه برای پیوستن به سی بس تکمیل 

کردن یک درخواستی آنالین است.

برای تکمیل نمودن درخواستی تان به صورت آنالین به 

cbussuper.com.au/join مراجعه کنید.

 اگر ترجیح می دهید یک فرمه کاغذی را تکمیل کنید، 

 لطفاً با ما به شماره 784 361 1300 تماس بگیرید 

و ما یک فرمه را برای تان ارسال خواهیم کرد. 

همچنین می توانید یک فرمه درخواستی را در پشت بیانیه 

های افشای محصول ما بیابید.

می توانید با هماهنگ  کننده سایت سی بس برای کمک 

به پیوستن صحبت کنید. برای پیدا کردن هماهنگ کننده 

 cbussuper.com.au/coordinators محلی تان به

مراجعه کنید.

پس انداز تقاعدی خود را پیگیری کنید 

پس از پیوستن به سی بس، می توانید حساب خود را از هر کجا و در هر 

زمان پیگیری کنید.

به عنوان یک عضو سی بس، به حساب خود به صورت آنالین دسترسی 

دارید که در آن می توانید کارهای ساده ای را انجام دهید، مانند: 

	 سابقه معامالت خود را بررسی کنید■

	 موجودی فعلی حساب خود را ببینید■

	 مشخصات شخصی خود را تازه کنید ■

 برای ثبت نام یک حساب آنالین به 

cbussuper.com.au/register مراجعه کنید.

سی بس همچنین دارای یک برنامه قابل نصب در موبایل 

است که به شما امکان می دهد همه چیز را در مورد پس 

انداز تقاعدی خود مدیریت کنید. برای نصب کردن این 

برنامه به App Store در اپل یا Google Play در موبایل 

خود مراجعه کنید. قبل از استفاده کردن برنامه باید به 

صورت آنالین ثبت نام کنید.

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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 بیمه از طریق پس انداز 
تقاعدی تان

پوشش بیمه برای تامین امنیت مالی و امنیت 

شما و خانواده شما ضروری است. 

هنگام پیوستن به سی بس، اکثر شرکت کننده ها واجد شرایط سطح مرگ 

خودکار  (از جمله بیماری العالج) و پوشش ناتوانی کامل و دائمی هستند. 

شما می توانید این سطح از پوشش را تغییر دهید تا با شرایط و نیازهای 

تان مطابقت داشته باشد. شما همچنین می توانید پوشش محافظت از 

درآمد را اضافه کنید.

انواع بیمه های موجود

مرگ (به شمول مریضی العالج)

 مبلغ یکجا (در کنار هر پس انداز تقاعدی که

 دارید) به: 

•  افراد وابسته تان یا نماینده شخصی قانونی 
شما در صورت فوت تان، یا

•  اگر تشخیص داده شوید که احتمال مرگ در 
عرض 24 ماه وجود دارد.

 (TPD) معیوبیت کامل و دائم

مبلغ یکجا (در کنار هر پس انداز تقاعدی که 
دارید) اگر به طور دائم معیوب باشید، بعید 

 است که هرگز دوباره در شغل معمول خود 

کار کنید و شرایط تعریف TPD در بیمه نامه 
سی بس را داشته باشید.

محافظت درآمد 

پرداختی های ماهانه اگه به دلیل یک حادثه 

یا مریضی موقتاً باشد، نمی توانید کار کنید.

هزینه بیمه مستقیماً از حساب پس انداز تقاعدی شما پرداخت می شود، 

بنابراین نیازی به کنار گذاشتن پول اضافی نخواهید داشت. 

 با ما به شماره 784 361 1300 تماس بگیرید یا برای معلومات بیشتر 
به cbussuper.com.au/insurance مراجعه کنید.

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.

ارتقا دادن پس انداز تقاعدی تان

موجودی حساب پس انداز تقاعدی شما در طول 

سال ها از طریق سپرده های سرمایه  گذاری و کمک 

پرداختی های کارفرما افزایش می  یابد، اما ممکن 

است بخواهید با کمک  پرداختی های اضافی به 

 رشد بیشتر آن کمک کنید. شما حتی می توانید 

در مالیات پس انداز کنید در حالی که بیشتر برای 
آینده خود پس انداز می کنید. 

پرداخت های اضافی انجام دهید

می توانید عالوه بر آنچه کارفرمایتان کمک می کند، پول بیشتری به 

حساب پس انداز تقاعدی خود واریز کنید. حتی مبلغ های کوچک نیز می 

تواند تفاوت زیادی در میزان پولی که در زمان تقاعدی دارید ایجاد کند. 

 از سایت cbussuper.com.au/calculators دیدن کنید تا بفهمید 
 قبل و بعد از افزودن پرداختی های اضافی چقدر پول می توانید در 

حساب خود داشته باشید. 

کمک پرداختی های شخصی

کمک  پرداختی های شخصی پول اضافی هستند که پس از پرداخت به 

حساب پس انداز تقاعدی خود واریز می کنید. این کار را می توانید با چیک، 

پرداخت مستقیم از حساب بانکی، یا BPAY انجام دهید. همچنین ممکن 

است بتوانید برای این مبالغ کسر مالیات درخواست کنید.

فداکاری معاش

 در هر دوره پرداخت معاش، می توانید مقداری از پولی را که به دست 
می آورید، قبل از پرداخت مالیات بر آن، در حساب پس انداز تقاعدی 

 خود قرار دهید. انجام این کار می تواند میزان مالیاتی را که بر درآمد 

خود می پردازید کاهش دهد. 

 برای تنظیم این مورد، باید با کارفرمای خود صحبت کنید. همچنین 

باید بررسی کنید که این کار بر امتیازاتی که نسبت به حقوق خود می گیرید 

تأثیری نداشته باشد.

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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راه های دیگری که می توانید پس انداز تقاعدی 
تان را رشد دهید  

 اگر اکنون نمی توانید کمک پرداختی بیشتری داشته باشید، کارهای 

 دیگری وجود دارد که می توانید برای کمک به رشد پس انداز تقاعدی 

خود انجام دهید.

 حساب های دیگر را در یک صندوق پس انداز تقاعدی 

یکجا کنید

 اگر مدتی شده است که کار می  کنید، ممکن است با صندوق های 

 دیگری که توسط کارفرمایان سابق شما باز شده است، حساب پس 

 انداز تقاعدی داشته باشید. با ترکیب این موارد در یک حساب، 

 می توانید میزان فیس هایی را که می پردازید کاهش دهید، 

که به معنای پول بیشتری در حساب شما برای تقاعدی است. 

 اگر پس انداز تقاعدی خود را با سی بس یکجا کنید، دیگر با صندوق 

 های پس انداز تقاعدی قدیمی خود بیمه نخواهید داشت، بنابراین 

ابتدا بررسی کنید که بیمه شما با سی بس قبول شده باشد. 

 هروقتی که کار خود را تبدیل می کنید سی بس 

را انتخاب کنید

 هنگامی که کار خود را تغییر می دهید، می توانید به کارفرمای جدید 

 خود اطالع دهید که می خواهید پس انداز تقاعدی خود را به حساب 

سی بس خود واریز کنید. این بدان معناست که شما می توانید تمام پس 

انداز های دوران تقاعدی خود را در یک مکان نگه دارید و هزینه ای برای 

چندین حساب پس انداز تقاعدی پرداخت نخواهید کرد. 

 انتخاب کردن سی بس آسان است - فقط فرمه من می خواهم 

 پرداختی پس انداز تقاعدی ام در سی بس انداخته شود را در 

 cbussuper.com.au/cs/choose-cbus تکمیل کرده به 
کارفرمای تان تحویل دهید. 

مطمئن شوید که پس انداز تقاعدی شما پرداخت شده 

است

سی بس از همه کارفرمایان می خواهد که هر ماه مبلغ پس انداز تقاعدی 

کارگران خود را پرداخت کنند. برای بررسی اینکه آیا کارفرمای شما پول 

شما را به حساب تان واریز کرده است یا نه، می توانید به صورت آنالین 

بروید، با ما تماس بگیرید یا از کارفرما، نماینده اتحادیه یا هماهنگ کننده 

سی بس خود بپرسید.

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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تقاعدی

تقاعدی ممکن است دور به نظر برسد، اما برخی 

از آمادگی ها و برنامه  ریزی ها در حال حاضر به 
شما کمک می کند تا مطمئن شوید که برای مرحله 

بعدی زندگی خود آماده هستید. 

چه زمانی می توانید به پس انداز تقاعدی تان 
دسترسی پیدا کنید؟ 

اگر کار را متوقف کرده اید، نظر به تاریخ تولد و سن تان، ممکن است 

 بتوانید به پس انداز تقاعدی خود دسترسی داشته باشید. جدول زیر 

نشان می دهد که چه زمانی می توانید به آن دسترسی داشته باشید: 

چه وقت می توانید به پس انداز تاریخ تولد
تقاعدی خود دسترسی پیدا کنید 

(‘سن حفظ’ شما گفته می شود) 

55قبل از یک جوالی 1960

156 جوالی 1960 تا 30 جون 1961

157 جوالی 1961 تا 30 جون 1962

158 جوالی 1962 تا 30 جون 1963

159 جوالی 1963 تا 30 جون 1964

160 جوالی 1964  و پس از آن

شرایطی وجود دارد که می توانید قبل از این زمان به پس انداز تقاعدی 

خود دسترسی داشته باشید. به طور کلی، فقط به دالیل دلسوزانه یا در 

صورت داشتن مشکالت مالی قابل توجه مجاز است.

وقتی کار را متوقف می کنید، سی بس همچنین 

می تواند برای شما کار کند

 می توانید از پس انداز تقاعدی خود برای باز کردن یک جریان درآمد 

 فوق  العاده سی بس استفاده کنید. این به شما در طول سالهای پایانی 

کار و تا زمان تقاعدی درآمد موثر-مالیاتی به ارمغان می آورد. همچنین 
 می تواند با معاش تقاعدی دولتی کار کند و پول شما سرمایه گذاری 

می شود تا بتواند به رشد خود ادامه دهد.

 cbussuper.com.au/supporthub برای معلومات بیشتر به 

مراجعه کنید.

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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 سرمایه گذاری پس انداز 
تقاعدی تان 

سی بس پول را به روش های مختلف در حساب 

پس انداز تقاعدی شما سرمایه گذاری می کند تا به 

رشد موجودی شما کمک کند. هرچه بازده بیشتر 

باشد، پول بیشتری در دوران تقاعدی خواهید 

داشت. 

هر عضو متفاوت است، بنابراین ما طیف وسیعی 

از گزینه های سرمایه گذاری را متناسب با اهداف، 
مرحله زندگی و میزان ریسک شما ارائه می دهیم. 

شما مجبور نیستید انتخاب کنید

 سی بس به طور خودکار پس انداز تقاعدی شما را در گزینه 

Growth (MySuper) سرمایه گذاری می کند تا زمانی که شما 
تصمیم می گیرید. این گزینه برای اکثر اعضا ایجاد شده است.

 اگر می خواهید انتخاب بیشتری داشته باشید، ما طیف وسیعی 

از گزینه های سرمایه گذاری را متناسب با نیازهای شما ارائه می دهیم.

عملکرد قوی در طول سالها

سی بس دارای سابقه بازده سرمایه گذاری بلند-مدت قوی است. اما، 

طبیعی است که بازارهای سرمایه گذاری در طول زمان افزایش یا کاهش 

پیدا کنند. در حالی که هیچ کس دوست ندارد موجودی حساب خود را 

به طور موقت کاهش دهد، پس انداز تقاعدی شما برای مدت طوالنی 

سرمایه گذاری می شود و در تمام زندگی کاری شما و بعد از آن رشد 

خواهد کرد. 

 برای مطالعه بیشتر در مورد گزینه های خود و عملکرد آنها 

به cbussuper.com.au/investments مراجعه کنید.

تغییر نحوه سرمایه گذاری پول شما 

انتخاب مناسب برای شما به وضعیت مالی، اهداف و پذیریش خطر 

بستگی دارد. به یاد داشته باشید که پس انداز تقاعدی یک سرمایه گذاری 

بلند مدت است و قبل از تغییر نحوه سرمایه گذاری پول خود باید به دقت 

وضعیت خود را در نظر بگیرید. 

توصیه می  کنیم قبل از تغییر گزینه  های سرمایه  گذاری به دنبال مشاوره 

مالی باشید. شما می توانید بدون هزینه اضافی با یکی از مشاوران مالی 

ما صحبت کنید. برای چگونگی انجام این کار به صفحه 11 مراجعه کنید.

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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 ذینفعان پس انداز تقاعدی 

و بیمه شما

پس انداز تقاعدی شما ممکن است یکی از با 

ارزش ترین دارایی های شما باشد، اما به طور 

خودکار بخشی از جایداد شما یا وصیت نامه ای 

نیست که ممکن است نوشته باشید. 

این بدان معناست که شما باید به ما بگویید که 

در صورت فوت تان چه کسی می تواند پس انداز 
تقاعدی و مزایای بیمه تان را دریافت کند.

دو راه برای انتخاب اینکه چه کسی باید پول شما را دریافت کند وجود 

 دارد، بسته به میزان اطمینانی که می خواهید از اتفاقی که برای پول 

شما می افتد دارد.

گزینه 1: نامزدی الزام آور 

 ما دستورالعمل های شما را دنبال خواهیم کرد، اما شما باید هر سه 
سال یک بار انتخاب خود را تأیید کنید. شما می توانید افراد وابسته تان 

(به عنوان مثال همسر یا فرزندان خود) یا یک نماینده قانونی را معرفی 
کنید.

 برای تکمیل کردن فرمه نامزدی مزایای مرگ الزام آور، 

به cbussuper.com.au/binding مراجعه کنید.  

گزینه 2: نامزدی غیر الزام آور

 شما می توانید به ما بگویید که ترجیح می دهید پول به چه کسی برود، 

 اما  تصمیم نهایی را ما می گیریم. 

 هنگام پیوستن کسی را نامزد کنید و هر زمان که خواستید از طریق 

حساب آنالین خود در cbussuper.com.au/login اصالح کنید.

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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ما برای کمک اینجا هستیم

به عنوان بخشی از عضویت در سی بس، شما به 

تیم مشاوران مالی ما از طریق تلفن دسترسی 

دارید که می توانند بدون هزینه اضافی به شما در 

برنامه ریزی تقاعدی کمک کنند. 

برای کسب معلومات بیشتر در مورد گزینه های تقاعدی و نحوه کار سی 

بس با شما، لطفاً با خدمات مشاوره سی بس به شماره 784 361 1300 

(8.30 صبح تا 6 بعد از ظهر دوشنبه تا جمعه (AEDT/AEST) تماس 
بگیرید و برای صحبت با مشاور، 4 را فشار دهید. خدمات مشاوره ما 

بدون هزینه اضافی به اعضای سی بس ارائه می شود. 

 اگر به یک ترجمان نیاز دارید، لطفاً با TIS National با شماره 

 450 131 تماس بگیرید و جزئیات فوق را در اختیار آنها قرار دهید. 
این خدمات ترجمه نیز بدون هزینه اضافی ارائه می شود.

 برای بحث در مورد هر گونه تأثیر احتمالی بر هر یک از مزایای دولتی 

 خود، می توانید با مشاور Centrelink از طریق خدمات تلفنی چند 

زبانه آنها به شماره 202 131 نیز صحبت کنید. 

چگونه شکایت کنیم 

هدف ما ارائه بهترین خدمات به شما است، اما اگر راضی نیستید، 

می خواهیم بدانیم. 

 ما با تمام شکایات به طور جدی برخورد می کنیم و آنها را منصفانه 
و کامل بررسی می کنیم. 

 شما می توانید از طریق تلفن، آنالین، پست یا 

حضوری شکایت کنید. برای جزئیات بیشتر لطفاً به 

cbussuper.com.au/complaint مراجعه کنید.

تشدید شکایت شما

 اگر از نحوه رسیدگی ما به مشکل خود راضی نیستید، می توانید با 

اداره شکایات مالی استرالیا (AFCA) شکایت کنید.

AFCA یک ارگان حل اختالف رایگان، منصفانه و مستقل است. 

لطفاً برای معلومات بیشتر در مورد انواع شکایاتی که AFCA بررسی می 

کند و معلوماتی که باید ارائه دهید، مستقیماً با AFCA صحبت کنید.

GPO Box 3 Melbourne VIC 3001 :پُست

تلفن: 678 931 1800

info@afca.org.au :ایمیل

afca.org.au :وب سایت

 AFCA همچنین منابعی را برای افرادی که می خواهند شکایت کنند، 
 اما به زبانی غیر از انگلیسی صحبت می کنند، ایجاد کرده است: 

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.

با سی بس تماس بگیرید

 (AEST/AEDT) 784 361 1300 از 8 صبح تا 8 بعد از ظهر 
از دوشنبه تا جمعه، در رخصتی های رسمی ملی بسته می باشد.

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

برای چت آنالین وارد برنامه شوید

Cbus, Locked Bag 5056 
PARRAMATTA NSW 2124

 در شهر های ادالید، بریزبین، ملبورن، پرت و سیدنی
از سی بس به صورت حضوری بازدید کنید. 

cbussuper.com.au/contact :جزئیات

این معلومات در باره سی بس (Cbus) می باشند. این نیازهای خاص شما را در نظر نمی

 گیرد، بنابراین باید قبل از تصمیم گیری مالی به موقعیت مالی، اهداف و الزامات خود

 نگاه کنید. بیانیه افشای محصول سی بس و اسناد مربوطه را بخوانید تا تصمیم بگیرید 

آیا سی بس برای شما مناسب است یا خیر. با سی بس از طریق شماره 784 361 1300 
 تماس بگیرید یا برای یک کپی به cbussuper.com.au/pds مراجعه کنید. همچنین

تعیین بازار هدف مربوطه را در cbussuper.com.au/tmd بخوانید.

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

TAL Life Limited  ،بیمه تحت یک بیمه نامه گروهی با بیمه گر ما صادر می شود 

.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
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