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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.

O
 oδηγός σας για τη 

συνταξιοδότηση

14 Φεβρουαρίου 2022

Η συνταξιοδότηση 
«superannuation» μπορεί 
να είναι κάτι το περίπλοκο, 
αλλά σημαντικό είναι να 
καταλαβαίνουμε. Αυτός ο 
οδηγός θα σας βοηθήσει να 
καταλάβετε τα βασικά σχετικά 
με την συνταξιοδότηση 
«superannuation», 
ασφαλιστική κάλυψη  
και το 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.
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Τι είναι συνταξιοδότηση 
«superannuation»;
H συνταξιοδότηση «superannuation», γνωστή 
κοινώς ως «super», είναι τα χρήματα που 
εξοικονομούνται ενώ εργάζεστε για να έχετε 
να ζήσετε όταν βγείτε σε σύνταξη. Για τους 
περισσότερους εργαζόμενους στην Αυστραλία, 
μαζί με το σπίτι τους, το «super» είναι ένα από 
τα μεγαλύτερα περιουσιακά τους στοιχεία.

Μετά το μισθό, οι εργοδότες είναι νόμιμα υποχρεωμένοι να 
καταβάλλουν χρήματα σε λογαριασμό συνταξιοδοτικού ταμείου 
για τους περισσότερους απασχολούμενούς τους. 

Η κυβέρνηση ορίζει το κατώτατο ποσό που πρέπει να καταβάλλει 
ο εργοδότης στο συνταξιοδοτικό ταμείο σας. Την 1η Ιουλίου 
2021, αυτό το κατώτατο ποσό ήταν το 10% του μισθού σας. 
Είναι προγραμματισμένες αυξήσεις κατά 0,5% κάθε οικονομικό 
έτος ώσπου να ανέρθει στο 12% την 1η Ιουλίου 2026. 

Τα χρήματα στον λογαριασμό σας στο συνταξιοδοτικό ταμείο 
επενδύονται έτσι ώστε να αυξάνονται ενώ εργάζεστε, οπότε 
αυτό σας βοηθά να εξοικονομήσετε για την συνταξιοδότησή σας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις έχετε πρόσβαση στο «super», 
δηλαδή στις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις, όταν βγείτε σε 
σύνταξη. Ανατρέξτε στη σελίδα 8 για περισσότερες πληροφορίες.

Ζητήστε βοήθεια στη 
γλώσσα σας
Συνεργαζόμαστε με την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας 
(TIS National) οπότε μπορείτε να μιλήσετε μαζί μας στη γλώσσα 
σας και να ζητήσετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Πώς να μιλήσετε με διερμηνέα 

Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις για ο,τιδήποτε στο παρόν 
έγγραφο, μπορείτε να μιλήσετε μαζί μας μέσω διερμηνέα 
χωρίς χρέωση.

1. Καλέστε το TIS National στο 131 450  
(ή +61 3 9268 8332 αν καλείτε από το εξωτερικό).

2. Επιλέξτε τη γλώσσα σας και πείτε το όνομά σας στον 
τηλεφωνητή.

3. Πείτε ότι θέλετε να καλέσετε το Cbus στο  
1300 361 784. (Οι ώρες λειτουργίας είναι 8πμ έως  
8μμ AEST/AEDT, Δευτέρα έως Παρασκευή.)

Μπορείτε να μας ρωτήσετε ότι θέλετε και 
οι απαντήσεις θα μεταφραστούν.
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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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Η επιλογή συνταξιοδοτικού 
ταμείου
Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να 
επιλέξουν το συνταξιοδοτικό ταμείο όπου 
ο εργοδότης τους θα καταβάλλει τις εισφορές. 
Αν σας διατίθεται η δυνατότητα επιλογής 
συνταξιοδοτικού ταμείου, μπορείτε να 
επιλέξετε το Cbus.

Όταν ξεκινήσετε καινούρια δουλειά, ο εργοδότης θα καταβάλλει τις 
συνταξιοδοτικές εισφορές στο ταμείο που θα τους πείτε εσείς.

Εάν δεν γνωστοποιήσετε το ταμείο όπου θέλετε να καταβάλλονται 
οι εισφορές στο αφεντικό σας, έχει τότε τη δυνατότητα να τις 
καταβάλλει σε διαφορετικό ταμείο (που μπορεί να είναι ταμείο που 
είχατε σε κάποια άλλη δουλειά). Αυτό όμως, μπορεί να μην είναι το 
πιο κατάλληλο ταμείο για σας.

Η επιλογή ταμείου μπορεί να είναι η πιο σημαντική απόφαση 
που θα πάρετε σχετικά με τη συνταξιοδότησή σας. Αυτό είναι 
επειδή μπορεί να επηρεάσει το ποσό χρημάτων που θα έχετε κατά 
την συνταξιοδότηση και την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης σε 
περίπτωση που σας συμβεί κάτι.

Το Cbus ωφελεί εσάς
Το Cbus είναι το πρώτο Επαγγελματικό Ταμείο Συνταξιοδότησης 
(Industry Super Fund) στους κατασκευαστικούς, οικοδομικούς και 
συναφείς τομείς. 

Έχουμε ιστορικό ισχυρής μακροπρόθεσμης απόδοσης, διατηρούμε 
χαμηλές τις χρεώσεις μας και όλα τα κέρδη πηγαίνουν κατευθείαν 
στα μέλη μας που τους βοηθά να οικοδομήσουν ένα ασφαλές 
μέλλον και άνετη ζωή κατά τη συνταξιοδότηση.

Η ασφαλιστική κάλυψη που παρέχουμε έχει σχεδιαστεί με υπόψη 
του εργαζόμενους των κατασκευαστικών και οικοδομικών τομέων. 
Είτε δουλεύετε σε οικοδομικό χώρο ή σε γραφείο, καλύπτεστε από 
το Cbus. Αυτό δεν το κάνουν όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία.

Πώς να επιλέξετε το Cbus
Εφόσον γίνετε μέλος του Cbus (δείτε την σελίδα 4), 
συμπληρώστε το έντυπο «I want my super paid into Cbus» 
(Θέλω να καταβάλλονται οι συνταξιοδοτικές εισφορές μου 
στο Cbus) και δώστε το στο αφεντικό σας. 

Θα βρείτε το έντυπο στο cbussuper.com.au/cs/choose-cbus 
ή σαρώστε τον κωδικό QR.

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.

Πώς να εγγραφείτε στο Cbus
Ο ευκολότερος τρόπος να γίνετε μέλος του 
Cbus είναι να συμπληρώσετε την αίτηση 
μέσω διαδικτύου.

Μεταβείτε στο cbussuper.com.au/join για να 
συμπληρώσετε την αίτησή σας μέσω του διαδικτύου.

Αν προτιμείτε να συμπληρώσετε εκτυπωμένη αίτηση, 
παρακαλούμε καλέστε το 1300 361 784 και θα σας 
την στείλουμε. 

Θα βρείτε επίσης έντυπο αίτησης στο πίσω μέρος των 
εκθέσεων Product Disclosure Statements (Αναλυτικών 
Εκθέσεων Προϊόντων).

Μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια να γίνετε μέλος από 
αρμόδιο για τον χώρο σας συντονιστή του Cbus. 
Μεταβείτε στο cbussuper.com.au/coordinators 
για να βρείτε συντονιστή στην περιοχή σας.

Παρακολουθείτε τις συνταξιοδοτικές 
αποταμιεύσεις σας 
Αφού ενταχθείτε στο Cbus, μπορείτε να παρακολουθείτε το 
λογαριασμό απ' οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή.

Σαν μέλος του Cbus, έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας μέσω 
του διαδικτύου όπου μπορείτε να εκτελέσετε απλές ενέργειες όπως: 
	■ να ελέγξτε το ιστορικό συναλλαγών σας
	■ να δείτε το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασμού σας
	■ να ενημερώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία 

Mεταβείτε στο cbussuper.com.au/register για να 
εγγραφείτε για διαδικτυακό λογαριασμό.

Το Cbus διαθέτει επίσης μια εφαρμογή για κινητά μέσω 
της οποίας μπορείτε να διαχειρίζεστε τα πάντα σχετικά 
με το super. Μεταβείτε στο Apple App Store ή Google 
Play στην κινητή σας συσκευή για να κατεβάσετε την 
εφαρμογή. Πρέπει να έχετε εγγραφεί μέσω διαδικτύου 
προτού χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.

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


GREEK ENGLISH

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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Ασφαλιστική κάλυψη μέσω 
του συνταξιοδοτικού ταμείου
Η ασφαλιστική κάλυψη είναι απαραίτητη για την 
παροχή οικονομικής προστασίας και ασφάλειας 
σε εσάς και την οικογένειά σας. 

Όταν εντάσσονται στο Cbus, τα περισσότερα μέλη πληρούν 
τις προϋποθέσεις για αυτόματο επίπεδο κάλυψης θανάτου 
(συμπεριλαμβανομένης της θανατηφόρας ασθένειας) και κάλυψη 
ολικής και μόνιμης αναπηρίας. 

Μπορείτε να αλλάξετε αυτό το επίπεδο κάλυψης για να ταιριάζει 
καλύτερα στις περιστάσεις και τις ανάγκες σας. Έχετε επίσης την 
επιλογή να προσθέσετε κάλυψη προστασίας εισοδήματος.

Διαθέσιμοι τύποι ασφάλισης

Θάνατος (συμπεριλαμβανομένης της 
θανατηφόρας ασθένειας)

Εφάπαξ ποσό (μετά από το ποσό που 
έχετε στο συνταξιοδοτικό ταμείο) 
πληρωτέο σε: 
•  πρόσωπα εξαρτώμενα από εσάς ή 

τον νομικό εκπρόσωπό σας σας εάν 
πεθάνετε, ή

•  εάν διαγνωστεί ότι υπάρχει πιθανότητα 
να πεθάνετε εντός 24 μήνες.

Ολική και μόνιμη αναπηρία (Total and 
permanent disablement - TPD) 

Εφάπαξ ποσό (μετά από το ποσό στο 
συνταξιοδοτικό ταμείο) εάν είστε μόνιμα 
ανάπηροι, είναι απίθανο να εργαστείτε 
ξανά στο συνηθισμένο σας επάγγελμα 
και ανταποκρίνεστε στον ορισμό TPD 
στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του Cbus.

Προστασία εισοδήματος (Income protection) 
Μηνιαίες πληρωμές εάν δεν μπορείτε να 
εργαστείτε προσωρινά λόγω ατυχήματος 
ή ασθένειας.

Το κόστος της ασφάλισης καταβάλλεται απευθείας από τον 
συνταξιοδοτικό λογαριασμό σας, επομένως δεν θα χρειαστεί 
να διαθέσετε επιπλέον χρήματα. 

Καλέστε μας στο 1300 361 784 ή μεταβείτε στο  
cbussuper.com.au/insurance για να μάθετε περισσότερα.

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.

Aνάπτυξη των συνταξιοδοτικών 
αποταμιεύσεων
Το υπόλοιπο ποσό στο συνταξιοδοτικό ταμείο 
θα αυξάνεται με την πάροδο των ετών από τα 
επενδυτικά κέρδη και τις εισφορές του εργοδότη, 
αλλά ίσως να θέλετε και σεις να συμβάλλετε με 
επιπλέον εισφορές. Θα μπορούσατε ακόμη και 
να εξοικονομήσετε φόρους ενώ εξοικονομείτε 
περισσότερα για το μέλλον σας. 

Καταβάλλετε επιπλέον ποσά
Μπορείτε να καταβάλλετε περισσότερα χρήματα στον 
συνταξιοδοτικό λογαριασμό σας μετά από αυτά που καταβάλλει ο 
εργοδότης σας. Έστω και μικρά ποσά μπορούν να κάνουν μεγάλη 
διαφορά στο χρηματικό ποσό που θα έχετε όταν συνταξιοδοτηθείτε. 

Μεταβείτε στο cbussuper.com.au/calculators για να υπολογίσετε 
πόσα χρήματα μπορεί να έχετε στο λογαριασμό σας πριν και μετά 
την κατάθεση επιπλέον ποσών. 

Προσωπικές εισφορές
Προσωπικές εισφορές είναι τα επιπλέον χρήματα που 
καταθέτετε στο συνταξιοδοτικό σας λογαριασμό αφού πληρωθείτε. 
Οι καταθέσεις γίνονται με επιταγή, άμεση χρέωση από τον 
τραπεζικό λογαριασμό σας ή με BPAY. Ίσως επίσης να μπορείτε να 
ζητήσετε έκπτωση φόρου για αυτά τα ποσά.

Aφαίρεση ποσού από τον ακαθάριστο μισθό 
(Salary sacrifice)
Σε κάθε κύκλο μισθοδοσίας μπορείτε να καταθέτετε μερικά από 
τα χρήματα που εισπράττετε στον συνταξιοδοτικό λογαριασμό 
σας προτού πληρώσετε φόρο σ́ αυτά τα ποσά. Αυτό δύναται να 
μειώσει το ποσό φόρων που πληρώνετε στο εισόδημά σας. 

Για να το ρυθμίσετε θα πρέπει να μιλήσετε με τον εργοδότη σας. 
Καλό είναι επίσης να βεβαιωθείτε ότι δεν επηρεάζονται τυχόν 
δικαιώματα που σας ανήκουν βάσει του μισθού σας.

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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Άλλη τρόποι που προωθούν την ανάπτυξη 
των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων 
Εάν δεν μπορείτε να καταβάλλετε επιπλέον εισφορές σήμερα, 
υπάρχουν και άλλα που μπορείτε να κάνετε για να προωθήσετε 
την ανάπτυξη των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεών σας.

Συνδυάστε άλλους λογαριασμούς σε ένα 
συνταξιοδοτικό ταμείο
Αν δουλεύετε εδώ και πολύ καιρό, ίσως να έχετε συνταξιοδοτικές 
αποταμιεύσεις σε λογαριασμούς που άνοιξαν οι πρώην εργοδότες 
σας σε άλλα συνταξιοδοτικά ταμεία. Συνδυάζοντας αυτούς τους 
λογαριασμούς σε έναν λογαριασμό, είναι δυνατό να μειώσετε το 
ποσό των χρεώσεων που πληρώνετε που σημαίνει περισσότερα 
χρήματα στο λογαριασμό σας για τη συνταξιοδότησή σας. 

Αν βάλετε όλες τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις στο Cbus, 
δεν θα έχετε πλέον ασφαλιστική κάλυψη από τα προηγούμενα 
συνταξιοδοτικά ταμεία, επομένως, βεβαιωθείτε πρώτα ότι 
εγκρίνεται ασφάλιση από το Cbus. 

Επιλέξτε το Cbus όταν αλλάζετε δουλειά
Όταν αλλάζετε δουλειά να ενημερώνετε τον νέο εργοδότη ότι 
θέλετε οι συνταξιοδοτικές εισφορές (super) να καταβάλλονται στο 
λογαριασμό σας στο Cbus. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να διατηρείτε 
όλες τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις σας σε ένα μέρος και να μην 
πληρώνετε χρεώσεις σε πολλαπλούς λογαριασμούς. 

Είναι εύκολο να επιλέξετε το Cbus – απλώς συμπληρώστε το έντυπο 
I want my super paid to Cbus (Θέλω το super μου να καταβάλλεται 
στο Cbus) στο cbussuper.com.au/cs/choose-cbus και δώστε το 
στον νέο εργοδότη. 

Βεβαιωθείτε ότι οι οφειλόμενες 
συνταξιοδοτικές εισφορές έχουν καταβληθεί
Το Cbus απαιτεί απ' όλους τους εργοδότες να καταβάλουν τις 
συνταξιοδοτικές εισφορές για όλους τους εργαζόμενους κάθε μήνα. 
Για να δείτε εάν ο εργοδότης σας έχει καταβάλει τα χρήματά σας 
στον λογαριασμό σας, μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο, να 
μας καλέσετε ή να ρωτήσετε τον εργοδότη, τον εκπρόσωπο του 
συνδικάτου σας ή τον Συντονιστή Cbus.

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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Συνταξιοδότηση
Η συνταξιοδότηση μπορεί να φαίνεται ότι 
απέχει πολύ από το παρόν, αλλά κάποια 
προετοιμασία και προγραμματισμός σήμερα θα 
βοηθήσει πολύ για να διασφαλίσετε ότι είστε 
έτοιμοι για την επόμενη φάση της ζωής σας. 

Πότε μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις 
συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις σας; 
Εάν έχετε σταματήσει να εργάζεστε, μπορεί να έχετε πρόσβαση στις 
συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις σας, ανάλογα με την ημερομηνία 
γέννησης και την ηλικία σας. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πότε 
μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση: 

Ημερομηνία γέννησης Πότε μπορείτε να 
αποκτήσετε πρόσβαση 
στις συνταξιοδοτικές 
αποταμιεύσεις σας (λέγεται 
«preservation age») 

Πριν από την 1η Ιουλίου 1960 55

1 Ιουλίου 1960 έως 30 Ιουνίου 1961 56
1 Ιουλίου 1961 έως 30 Ιουνίου 1962 57
1 Ιουλίου 1962 έως 30 Ιουνίου 1963 58
1 Ιουλίου 1963 έως 30 Ιουνίου 1964 59
1 July 1964 και ύστερα 60

Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση 
στις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις νωρίτερα. Γενικά, επιτρέπεται 
μόνο για λόγους συμπόνιας ή εάν αντιμετωπίζετε σημαντική 
οικονομική δυσχέρεια.

Όταν σταματήσετε εσείς να δουλεύετε, το Cbus 
μπορεί να εξακολουθεί να δουλευεί για σας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις 
για να ανοίξετε λογαριασμό συνταξιοδοτικού εισοδήματος «Cbus 
Super Income Stream». Αυτό θα σας παρέχει ένα φορολογικά 
αποτελεσματικό εισόδημα κατά τα τελευταία έτη εργασίας σας 
και μέχρι τη συνταξιοδότηση. Μπορεί επίσης να συνυπάρχει με 
την Κρατική Σύνταξη Γήρατος, και τα χρήματά σας παραμένουν 
επενδυμένα, ώστε να συνεχίσουν να αυξάνονται.

Μεταβείτε στο cbussuper.com.au/supporthub για να μάθετε 
περισσότερα.

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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Eπένδυση των συνταξιοδοτικών 
αποταμιεύσεων 
Το Cbus επενδύει τα χρήματα στον 
συνταξιοδοτικό σας λογαριασμό με διάφορους 
τρόπους για να προωθήσει την ανάπτυξη του 
υπολοίπου ποσού. Όσο μεγαλύτερη η απόδοση 
τόσο περισσότερα θα είναι τα χρήματα που θα 
έχετε κατά τη συνταξιοδότηση. 

Κάθε μέλος είναι διαφορετικό, επομένως 
προσφέρουμε μια σειρά επενδυτικών επιλογών 
που ταιριάζουν στους στόχους σας, στο στάδιο 
της ζωής σας και στον βαθμό κινδύνου με τον 
οποίο αισθάνεστε άνετα. 

Δεν υποχρεούστε να κάνετε επιλογή
Το Cbus αυτόματα επενδύει τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις 
στο Growth (MySuper) ώσπου να πάρετε απόφαση. Αυτή η επιλογή 
έχει σχεδιαστεί ώστε να ταιριάζει στα περισσότερα μέλη.

Αν θέλετε περισσότερες επιλογές, προσφέρουμε μια σειρά 
επενδυτικών επιλογών που να καλύπτουν τις ανάγκες σας.

Υψηλές επιδόσεις επί σειρά ετών
Το Cbus έχει ιστορικό υψηλών μακροπρόθεσμων επενδυτικών 
αποδόσεων. Ωστόσο, είναι φυσιολογικό οι επενδυτικές αγορές να 
ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν με την πάροδο του χρόνου. Ενώ δεν 
θέλει κανείς να δει να μειώνεται το υπόλοιπο στον λογαριασμό του, 
οι συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις σας επενδύονται για πολύ καιρό 
και θα αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια όλης της επαγγελματικής 
ζωής σας και μετά. 

Μεταβείτε στο cbussuper.com.au/investments για να διαβάσετε 
περισσότερα σχετικά με τις επιλογές που σας παρέχονται και τη 
σχετική απόδοση αυτών.

Για να αλλάξετε τον τρόπο που επενδύονται 
τα χρήματά σας 
Η κατάλληλη επιλογή για εσάς θα εξαρτηθεί από τη δική σας 
οικονομική κατάσταση, τους στόχους και την όρεξή σας για ρίσκο. 
Να θυμάστε ότι το super είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση και 
θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τη δική σας κατάσταση πριν 
αλλάξετε τον τρόπο επένδυσης των χρημάτων σας. 

Σας συνιστούμε να ζητήσετε οικονομική συμβουλή προτού 
αλλάξετε τύπους επενδύσεων. Μπορείτε να μιλήσετε με έναν 
από τους οικονομικούς μας συμβούλους χωρίς επιπλέον χρέωση. 
Μάθετε πώς στην σελίδα 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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Οι κληρονόμοι της 
συνταξιοδότησης και 
ασφάλισής σας
Το super σας δύναται να είναι ένα από τα πιο 
πολύτιμα περιουσιακά σας στοιχεία, αλλά 
δεν αποτελεί αυτόματα μέρος της περιουσίας 
σας ή οποιασδήποτε διαθήκης που μπορεί να 
έχετε κάνει.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μας πείτε ποιον 
θέλετε να ορίσετε κληρονόμο του υπολοίπου 
του συνταξιοδοτικού λογαριασμού και 
τυχόν ασφαλιστικών παροχών σε περίπτωση 
που πεθάνετε.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να επιλέξετε ποιος θα λάβει τα χρήματά 
σας, ανάλογα με το πόση βεβαιότητα θέλετε για το τι θα απογίνουν 
τα χρήματά σας.

Επιλογή 1: Δεσμευτικός διορισμός 
Εμείς θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες σας, αλλά πρέπει να 
επιβεβαιώνετε την επιλογή σας κάθε τρία χρόνια. Μπορείτε να 
ορίσετε τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς σας (για παράδειγμα 
σύζυγο ή τα παιδιά σας) ή νομικό πληρεξούσιο.

Μεταβείτε στο cbussuper.com.au/binding για να συμπληρώσετε 
το έντυπο Binding death benefit nomination (Διορισμός οριστικού 
κληρονόμου).

Επιλογή 2: Μη-δεσμευτικός διορισμός
Μπορείτε να μας πείτε σε ποιον θα προτιμούσατε να πάνε 
τα χρήματα, αλλά εμείς παίρνουμε την τελική απόφαση. 

Ορίσετε κληρονόμο όταν εγγράφεστε μέλος και μπορείτε να 
ενημερώνετε τα στοιχεία αυτά ανά πάσα στιγμή μέσω του 
διαδικτυακού σας λογαριασμού στη διεύθυνση  
cbussuper.com.au/login.

www.cbussuper.com.au/binding
www.cbussuper.com.au/binding
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

Page  11

Είμαστε στη διάθεσή σας να 
βοηθήσουμε
Σαν μέρος της συμμετοχής σας στο Cbus, 
έχετε πρόσβαση σε χρηματοοικονομικούς 
σύμβουλους μέσω τηλεφώνου που μπορούν 
να σας βοηθήσουν στον προγραμματισμό της 
συνταξιοδότησής σας χωρίς επιπλέον χρέωση.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές συνταξιοδότησης 
και τον τρόπο με τον οποίο το Cbus μπορεί να συνεργαστεί μαζί σας, 
καλέστε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, Cbus Advice Services στο 
1300 361 784 (8.30πμ έως 6μμ Δευτέρα έως Παρασκευή) (AEDT/AEST) 
και πατήστε 4 για να μιλήσετε με σύμβουλο. Η συμβουλευτική μας 
υπηρεσία παρέχεται στα μέλη του Cbus χωρίς επιπλέον χρέωση. 

Αν χρειάζεστε διερμηνέα, παρακαλούμε καλέστε το TIS National 
στο 131 450 και να δώσετε τα παραπάνω στοιχεία. Η υπηρεσία 
διερμηνείας παρέχεται χωρίς επιπλέον χρέωση.

Για να συζητήσετε τυχόν επιπτώσεις σε οποιοδήποτε από τις 
κρατικές παροχές που λαμβάνετε, μπορείτε επίσης να μιλήσετε 
με έναν σύμβουλο του Centrelink μέσω της πολύγλωσσης 
τηλεφωνικής υπηρεσίας του στο 131 202. 

Πώς να κάνετε παράπονο 
Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε βέλτιστη εξυπηρέτηση αλλά 
αν εσείς δεν είστε ευχαριστημένοι, θέλουμε να μας ενημερώσετε. 

Χειριζόμαστε όλα τα παράπονα με σοβαρότητα και τα διερευνούμε 
πλήρως. 

Μπορείτε να υποβάλετε παράπονο μέσω 
τηλεφώνου, ταχυδρομικώς ή προσωπικά. Μεταβείτε 
στο cbussuper.com.au/complaint για περισσότερες 
πληροφορίες.

Παραπομπή του παράπονού σας σε ανώτερο 
επίπεδο
Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που διαχειριστήκαμε 
το θέμα σας, μπορείτε να υποβάλετε παράπονο στην Australian 
Financial Complaints Authority (AFCA) (Αυστραλιανή Αρχή 
Χρηματοοικονομικών Παραπόνων).

Η AFCA είναι μια δωρεάν, δίκαιη, και ανεξάρτητη υπηρεσία 
επίλυσης των παραπόνων. 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με την AFCA για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη παραπόνων 
που διερευνά η AFCA και τα στοιχεία που θα σας απαιτηθεί 
να προσκομίσετε.

Ταχυδρομείο: GPO Box 3 Melbourne VIC 3001
Τηλέφωνο: 1800 931 678
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@afca.org.au
Ιστότοπος: afca.org.au

Το AFCA έχει επίσης αναπτύξει ενημερωτικό υλικό για άτομα που 
θέλουν να κάνουν παράπονο αλλά δεν μιλούν Αγγλικά:  
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.

Επικοινωνήστε με το Cbus
1300 361 784 8πμ έως 8μμ (AEST/AEDT)  
Δευτέρα έως Παρασκευή. Κλειστά στις εθνικές 
δημόσιες αργίες

cbusenq@cbussuper.com.au 
cbussuper.com.au  
Κάντε Log in για να μιλήσετε μαζί μας στο διαδίκτυο 
μέσω του chat

Cbus, Locked Bag 5056 
PARRAMATTA NSW 2124

Επισκεφτείτε προσωπικά το Cbus στην Αδελαΐδα, 
Βρισβάνη, Μελβούρνη, στο Πέρθ και Σίδνεϊ. 
Στοιχεία: cbussuper.com.au/contact

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν το Cbus. Δεν λαμβάνουν υπόψη τις 
συγκεκριμένες ανάγκες σας, επομένως θα πρέπει να εξετάσετε την 
οικονομική σας κατάσταση, τους στόχους και τις απαιτήσεις σας 
πριν πάρετε αποφάσεις σχετικά με οικονομικά θέματα. Διαβάστε 
τη σχετική έκθεση Product Disclosure Statement (Αναλυτική 
Έκθεση Προϊόντων) του Cbus για να αποφασίσετε εάν το Cbus είναι 
κατάλληλο για εσάς. Καλέστε το Cbus στο 1300 361 784 ή μεταβείτε 
στο cbussuper.com.au/pds για αντίτυπο. Διαβάστε επίσης τον 
Target Market Determination (Προσδιορισμός Αγοράς Στόχου) στο 
cbussuper.com.au/tmd.
Διαχειρίστρια Eταιρεία Cbus: United Super Pty Ltd ABN 46 006 261 623 
AFSL 233792  
Cbus ABN 75 493 363 262
Η ασφαλιστική κάλυψη εκδίδεται με ομαδικό συμβόλαιο με τον 
ασφαλιστή μας, την TAL Life Limited  
ABN 70 050 109 450 AFSL 237848.

www.cbussuper.com.au
www.cbussuper.com.au
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