
Temporary 
Early Access to 
Superannuation 
and its future 
impacts to you 

From 1 July until 31 December 2020, you may 
be eligible to apply for temporary early access 
to superannuation under the Government’s 
economic response to the Coronavirus.

Your superannuation is important for your future and Cbus is 
committed to putting our members first. 

The ATO is investigating the eligibility of applicants and has 
stated publicly that they will come down hard on people who do 
not meet the eligibility criteria. It’s important that you ensure 
you meet the eligibility criteria to access the scheme or the ATO 
may penalise you. 

The scheme is administered by the Australian Taxation Office 
(ATO) through the my.gov.au website. Detailed information can 
be accessed at the following page: 

https://www.ato.gov.au/Individuals/Super/Withdrawing-and-
using-your-super/Early-access-to-your-super/

Cbus will assist all members who find themselves in difficult 
circumstances due to the Covid crisis. We encourage members 
to contact our Advice line if they need further help.

As at 17 September 2020
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Η Πρόωρη Πρόσβαση 
στη Συνταξιοδότηση 
και οι μελλοντικές 
επιπτώσεις της 
σε εσάς 

Από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2020, ενδέχεται να δικαιούστε να υποβάλετε 
αίτηση για προσωρινή πρόωρη πρόσβαση 
σε πρόωρη συνταξιοδότηση στο πλαίσιο της 
οικονομικής αντίδρασης της κυβέρνησης στον 
Κορονοϊό.

Η συνταξιοδότησή σας είναι σημαντική για το μέλλον σας και το 
Cbus δεσμεύεται να δώσει προτεραιότητα στα μέλη μας. 

Η Φορολογική Υπηρεσία Αυστραλίας (ATO) διερευνά την 
επιλεξιμότητα των αιτούντων και έχει δηλώσει δημοσίως ότι 
θα τιμωρήσει σκληρά άτομα που δεν πληρούν τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας. Είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι πληροίτε 
τα κριτήρια επιλεξιμότητας για πρόσβαση στο πρόγραμμα, 
διαφορετικά το ATO μπορεί να σας τιμωρήσει. 

Το πρόγραμμα διαχειρίζεται η Φορολογική Υπηρεσία 
Αυστραλίας (ATO) μέσω της ιστοσελίδας my.gov.au. 
Λεπτομερείς πληροφορίες διατίθενται στην ακόλουθη σελίδα: 

https://www.ato.gov.au/Individuals/Super/Withdrawing-and-
using-your-super/Early-access-to-your-super/

Το Cbus θα βοηθήσει όλα τα μέλη που βρίσκονται σε δύσκολες 
περιστάσεις λόγω της κρίσης του κορωνοϊού. Ενθαρρύνουμε 
τα μέλη να επικοινωνήσουν με τη γραμμή Πληροφοριών αν 
χρειάζονται περαιτέρω βοήθεια.

Από τις 17 Σεπτεμβρίου 2020

Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα >



Taking $20,000 from your super now can  
have a significant effect on your balance 
come retirement. To illustrate:

The calculation is provided for illustration purpose and is based on  
certain assumptions including, but not limited to, the following: 
1.  Assumes default Growth (Cbus MySuper) option during the  

accumulation phase.
2. Default insurance cover of 4 units for Manual members. 
3. Assumes long-term CPI at 2.5% and rise in living standard at 1% p.a.

Past performance is not a reliable indicator of future performance.  
You should look at your own financial position, objectives and requirements 
before making any financial decisions. 

The cost to your balance at retirement (Age 67)

Withdrawal 1

$10,000
Pre July 1 2020

Withdrawal 2

$10,000
July to Dec 2020

-$189,000

Age: 25 years | Salary: $50,000  
Current Super balance: $22,000

Withdrawal 1

$10,000
Pre July 1 2020

Withdrawal 2

$10,000
July to Dec 2020

-$110,000

Age: 35 years | Salary: $70,000 
Current Super balance: $60,000

Withdrawal 1

$10,000
Pre July 1 2020

Withdrawal 2

$10,000
July to Dec 2020

-$64,000

Age: 45 years | Salary: $90,000 
Current Super balance: $85,000
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Η ανάληψη $20.000 από τη σύνταξή σας τώρα 
μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το υπόλοιπό 
σας όταν συνταξιοδοτηθείτε. Για επεξήγηση: 

Ο υπολογισμός παρέχεται για ενδεικτικούς σκοπούς και βασίζεται σε  
ορισμένες παραδοχές που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 
1.  Υποθέτει προκαθορισμένη επιλογή Ανάπτυξης (Cbus MySuper) κατά τη διάρκεια της 

φάσης συσσώρευσης.
2.  Προκαθορισμένη ασφαλιστική κάλυψη 4 μονάδων για μέλη σε Χειρωνακτικά επαγγέλματα. 
3.  Προϋποθέτει μακροπρόθεσμο ΔΤΚ στο 2,5% και άνοδο του βιοτικού επιπέδου στο 1% 

ετησίως.
Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη των μελλοντικών αποδόσεων.  
Θα πρέπει να εξετάσετε τη δική σας οικονομική κατάσταση, τους στόχους και τις 
απαιτήσεις σας πριν λάβετε οποιεσδήποτε οικονομικές αποφάσεις. 

Το κόστος στο υπόλοιπό σας κατά τη 
συνταξιοδότηση (Ηλικία 67 ετών)

Ανάληψη 1
$10.000

Πριν από τις 1  
Ιουλίου 2020

Ανάληψη 2
$10.000
Ιούλιος έως  

Δεκέμβριος 2020

- $189.000

Ηλικία: 25 ετών | Μισθός: $ 50.000  
Τρέχον υπόλοιπο Σύνταξης: $ 22.000 

Ανάληψη 1
$10.000

Πριν από τις 1  
Ιουλίου 2020

Ανάληψη 2
$10.000
Ιούλιος έως  

Δεκέμβριος 2020

- $110.000

Ηλικία: 35 ετών | Μισθός: $70.000  
Τρέχον υπόλοιπο Σύνταξης: $ 60.000 

Ανάληψη 1
$10.000

Πριν από τις 1  
Ιουλίου 2020

Ανάληψη 2
$10.000
Ιούλιος έως  

Δεκέμβριος 2020

- $64.000

Ηλικία: 45 ετών | Μισθός: $90.000 
Τρέχον υπόλοιπο Σύνταξης: $ 85.000 

Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα >
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Consider your Insurance Cover
The insurance most members get through Cbus provides 
ongoing financial protection and security for you and your 
family. If you withdraw your super and your balance gets too low, 
you may not be able to cover the costs of your insurance and 
this cover will stop. 

Other Potential Financial Sources  
and Financial Relief
There are a number of sources of financial assistance as 
industry and governments respond to the crisis.  Some of  
these maybe a better short-term solution with less long-term 
impacts on your financial future.

Federal Government COVID-19 Support 
Schemes
The Federal Government is progressively releasing financial 
support packages. Follow this link to find eligibility criteria and 
links to apply:

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/
affected-coronavirus-covid-19

Temporary Coronavirus Supplement
From 25 September to 31 December 2020, $250 will be paid per 
fortnight to new and existing eligible income support recipients, 
in addition to their regular payment.

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/
centrelink/coronavirus-supplement

Jobkeeper Payment
The federal government announced a new scheme on 30 March 
2020 to assist eligible Employers. Click here to find out more:

https://www.ato.gov.au/General/JobKeeper-Payment/

Loan Holidays
It may be possible to request a temporary pause on your 
mortgage. Each bank will have different approaches and it  
may vary according to the loan product you have. 

Rental Assistance
You might be eligible for rental assistance through the Federal 
Government's COVID response packages:

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/
centrelink/rent-assistance

Managing Debt
If your income is disrupted, debt can become an issue that you 
need to manage. The National Debt helpline has easy to use 
resources and a counselling service. 

https://ndh.org.au/debt-problems/covid19/

Continued over the page >
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Εξετάστε την Ασφαλιστική σας 
Κάλυψη
Η ασφάλιση που λαμβάνουν τα περισσότερα μέλη μέσω του 
Cbus παρέχει συνεχή οικονομική προστασία και ασφάλεια 
για εσάς και την οικογένειά σας. Εάν κάνετε ανάληψη από 
τη σύνταξή σας και το υπόλοιπό σας μειωθεί υπερβολικά, 
ενδέχεται να μην είστε σε θέση να καλύψετε τα έξοδα της 
ασφάλισής σας και αυτή η κάλυψη θα σταματήσει. 

Άλλες Πιθανές Πηγές Χρηματοδότησης 
και Οικονομική Ανακούφιση
Υπάρχουν διάφορες πηγές οικονομικής βοήθειας καθώς η 
βιομηχανία και οι κυβερνήσεις ανταποκρίνονται στην κρίση. 
Ορισμένες από αυτές ίσως είναι μια καλύτερη βραχυπρόθεσμη 
λύση με λιγότερο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο οικονομικό 
σας μέλλον.

Προγράμματα Στήριξης για τον Κορονοϊό της 
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης
Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αποδεσμεύει σταδιακά πακέτα 
οικονομικής στήριξης. Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για 
να βρείτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας και συνδέσμους για να 
κάνετε αίτηση:

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/
affected-coronavirus-covid-19

Προσωρινή Συμπληρωματική Παροχή Κορονοϊού
Από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, θα 
καταβάλλονται $250 ανά δεκαπενθήμερο σε νέους και 
υπάρχοντες αποδέκτες εισοδηματικής στήριξης που πληρούν 
τα κριτήρια, επιπλέον της τακτικής πληρωμής τους.
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/
centrelink/coronavirus-supplement

Πληρωμή Jobkeeper (Φύλακα Εργασίας)
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα 
στις 30 Μαρτίου 2020 για να βοηθήσει τους εργοδότες που 
πληρούν τα κριτήρια. Μάθετε περισσότερα πατώντας εδώ:
https://www.ato.gov.au/General/JobKeeper-Payment/

Διακοπές των Δανείων
Μπορεί να είναι δυνατό να ζητήσετε προσωρινή διακοπή του 
στεγαστικού σας δανείου. Κάθε τράπεζα θα έχει διαφορετικές 
προσεγγίσεις και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το δανειακό 
προϊόν που έχετε. 

Επίδομα Ενοικίου
Ενδέχεται να δικαιούστε επίδομα ενοικίου μέσω των µέτρων 
αντιµετώπισης του Κορονοϊού της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης:

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/
centrelink/rent-assistance

Η Διαχείριση του Χρέους
Εάν το εισόδημά σας διαταραχθεί, το χρέος μπορεί να γίνει 
ζήτημα που θα πρέπει να διαχειριστείτε. Η Δημόσια γραμμή 
βοήθειας για το Χρέος διαθέτει εύχρηστους πόρους και 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
https://ndh.org.au/debt-problems/covid19/

Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα >
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Industry Schemes
You may also have entitlements through your membership of 
various industry schemes. Please use the following websites to 
get the latest information. If you are a member of a Union, they 
can also assist with further relevant information.

Redundancy Schemes

Queensland and NT

ACIRT https://www.acirt.com.au/

BERT https://www.bert.com.au/

CIRT https://www.cirt.com.au/

MERT https://www.mert.com.au/Home/

Western Australia

Reddifund https://www.reddifund.com.au/

ACIRT https://www.acirt.com.au/

Protect https://www.protect.net.au/

Victoria

ACIRT https://www.acirt.com.au/

Incolink https://www.incolink.org.au/

Protect https://www.protect.net.au/

Australian Capital Territory 

ACIRT https://www.acirt.com.au/

New South Wales

ACIRT https://www.acirt.com.au/

MERT https://www.mert.com.au/Home/

South Australia

ACIRT https://www.acirt.com.au/

Birst https://www.birst.com.au/

Protect https://www.protect.net.au/

Tasmania

Incolink https://www.incolink.org.au/

Long Service Leave

Queensland

QLeave https://www.qleave.qld.gov.au/

Western Australia

My leave https://www.myleave.wa.gov.au/

Victoria

Co Invest https://www.coinvest.com.au/

South Australia

Portable leave https://www.portableleave.org.au/

Tasmania

Tasbuild https://tasbuild.com.au/

Northern Territory

NTbuild http://www.ntbuild.com.au/

New South Wales

Long Service Leave 
Corporation https://www.longservice.nsw.gov.au/

Australian Capital Territory 

ACT Leave  https://actleave.act.gov.au/
construction/workers/claims

Continued over the page >
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Προγράμματα του Κλάδου
Μπορεί επίσης να έχετε δικαιώματα μέσω της συμμετοχής σας 
σε διάφορα προγράμματα του κλάδου. Χρησιμοποιήστε τις 
ακόλουθες ιστοσελίδες για να αποκτήσετε τις πιο πρόσφατες 
πληροφορίες. Αν είστε μέλος ενός Σωματείου, μπορούν επίσης 
να σας βοηθήσουν με περαιτέρω σχετικές πληροφορίες.

Μηχανισμοί Απολύσεων

Κουίνσλαντ και Βόρεια Επικράτεια
ACIRT https://www.acirt.com.au/

BERT https://www.bert.com.au/

CIRT https://www.cirt.com.au/

MERT https://www.mert.com.au/Home/

Δυτική Αυστραλία

Reddifund https://www.reddifund.com.au/

ACIRT https://www.acirt.com.au/

Protect https://www.protect.net.au/

Βικτόρια

ACIRT https://www.acirt.com.au/

Incolink https://www.incolink.org.au/

Protect https://www.protect.net.au/

Επικράτεια Αυστραλιανής Πρωτεύουσας 

ACIRT https://www.acirt.com.au/

Νέα Νότια Ουαλία

ACIRT https://www.acirt.com.au/

MERT https://www.mert.com.au/Home/

Νότια Αυστραλία

ACIRT https://www.acirt.com.au/

Birst https://www.birst.com.au/

Protect https://www.protect.net.au/

Τασμανία

Incolink https://www.incolink.org.au/

Άδείας Μακρόχρονης Υπηρεσίας

Κουίνσλαντ

QLeave https://www.qleave.qld.gov.au/

Δυτική Αυστραλία

My leave https://www.myleave.wa.gov.au/

Βικτόρια

Co Invest https://www.coinvest.com.au/

Νότια Αυστραλία

Portable leave https://www.portableleave.org.au/

Τασμανία

Tasbuild https://tasbuild.com.au/

Βόρεια Επικράτεια

NTbuild http://www.ntbuild.com.au/

Νέα Νότια Ουαλία

Long Service Leave 
Corporation

https://www.longservice.nsw.gov.au/

Επικράτεια Αυστραλιανής Πρωτεύουσας 

ACT Leave
https://actleave.act.gov.au/
construction/workers/claims

Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα >
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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

Cbus, Locked Bag 5056 
PARRAMATTA NSW 2124

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

Cbus’ Trustee is United Super Pty Ltd. ABN 46 006 261 623 AFSL 233792 Cbus 
ABN 75 493 363 262
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 related documents to decide whether Cbus is right for you.  
Call 1300 361 784 or visit cbussuper.com.au for a copy. 

Helping members find the right 
information
It's important that our members can access information about 
their account and entitlements at any given time. We're now 
providing the right tools to assist members that come from a 
non-english speaking background. 

Accessing the Interpreter service  
is easy through Cbus
Step 1 –  Call our service centre on 1300 361 784

Step 2 –   Ask to speak to an interpreter, and have the  
member details handy.

Step 3 –   It may take some time but the Cbus consultant  
will get the interpreter on the phone.

Step 4 –   Once the security questions checks are complete,  
the member and/or their representative can ask  
any question about their account and the answers  
will be translated. 
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Επικοινωνήστε με το Cbus

1300 361 784 8πμ έως 8μμ (AEST/AEDT)
Δευτέρα έως Παρασκευή, κλειστό στις δημόσιες αργίες

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

Cbus, Locked Bag 5056
PARRAMATTA NSW 2124

Επισκεφθείτε προσωπικά το Cbus στην Αδελαΐδα, τη Βρισβάνη, 
τη Μελβούρνη, το Πέρθ και το Σίδνεϊ. 
Λεπτομέρειες: cbussuper.com.au/contact

Ο Διαχειριστής του Cbus είναι το United Super Pty Ltd.  
ABN 46 006 261 623 AFSL 233792 Cbus ABN 75 493 363 262
Αυτές οι πληροφορίες αφορούν το Cbus. Δεν λαμβάνει υπόψη τις 
ιδιαίτερες ανάγκες σας, επομένως θα πρέπει να εξετάσετε τη δική  
σας οικονομική κατάσταση, τους στόχους και τις απαιτήσεις σας  
πριν λάβετε οποιεσδήποτε οικονομικές αποφάσεις. Διαβάστε τη  
σχετική Δήλωση Γνωστοποίησης Προϊόντος Cbus και τα σχετικά 
έγγραφα για να αποφασίσετε αν το Cbus είναι κατάλληλο για εσάς.  
Καλέστε το 1300 361 784 ή επισκεφθείτε το cbussuper.com.au για  
ένα αντίγραφο. 

Η βοήθεια να βρουν τα μέλη τις 
σωστές πληροφορίες
Είναι σημαντικό τα μέλη μας να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες 
σχετικά με το λογαριασμό και τα δικαιώματά τους ανά πάσα 
στιγμή. Τώρα παρέχουμε τα σωστά εργαλεία για να βοηθήσουμε 
τα μέλη που προέρχονται από μη αγγλόφωνη καταγωγή. 

Η πρόσβαση στην υπηρεσία 
Διερμηνέων είναι εύκολη μέσω 
του Cbus
Βήμα 1 – Καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης στο 1300 361 784 

Βήμα 2 –  Ζητήστε να μιλήσετε με έναν διερμηνέα και να έχετε 
τα στοιχεία του μέλους άμεσα διαθέσιμα. 

Βήμα 3 –  Μπορεί να πάρει λίγο χρόνο, αλλά ο σύμβουλος του  
Cbus θα πάρει τον διερμηνέα στο τηλέφωνο. 

Βήμα 4 –  Μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι των ερωτήσεων 
ασφαλείας, το μέλος ή/και ο εκπρόσωπός του 
μπορούν να υποβάλουν οποιαδήποτε ερώτηση 
σχετικά με το λογαριασμό τους και οι απαντήσεις 
θα μεταφραστούν. 


