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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.

Ваш
иот superannuation водич

14ти февруари 2022 година

Superannuation 
може да биде сложен, 
меѓутоа важно е да се 
разбере. Овој водич 
ќе ви помогне 
да ги разберете 
основните работи 
за Superannuation, 
осигурувањето 
и 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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Што е superannuation?
Superannuation, општо познат како ‘super’, 
е штедење на пари додека работите, од кои 
што ќе живеете кога ќе се пензионирате. 
За повеќето австралиски работници, 
заедно со нивниот дом, нивниот super е 
еден од највредните имоти.

Додатно на платите, работодавачите се законски должни 
да исплаќаат пари на super сметките на повеќето од 
нивните вработени. 

Владата го одредува минималниот износ што 
работодавачот мора да го плати во вашиот super. На 1ви 
јули 2021 година, тој минимум беше 10% од вашата плата. 
Покачувања од 0.5% се планирани за секоја финансиска 
година додека не достигне 12% на 1ви јули 2026. 

Парите на вашата super сметка се инвестираат за да 
помогне да расте додека работите, и да ви помогне да 
заштедите за кога ќе се пензионирате.

Во најголем број случаи вие можете да имате пристап 
до вашиот super откако ќе се пензионирате. За повеќе 
информации одете на страница 8.

Добијте помош на 
вашиот јазик
Ние работиме со Translating and Interpreting Service (TIS 
National) така што вие можете да зборувате со нас на 
вашиот јазик и да ги добиете потребните информации.

Како да зборувате со преведувач 
Ако имате било какви прашања за било што во овој 
документ, можете да разговарате со нас бесплатно 
преку преведувач.

1. Јавете се на TIS National на 131 450 (или на  
+61 3 9268 8332 ако се јавувате од странство).

2. Одберете го јазикот и кажете го вашето име 
на операторот.

3. Кажете им дека вие треба да се јавите на Cbus 
на 1300 361 784. (ние сме на располагање, 
од 8 наутро до 8 попладне AEST (Австралиско 
источно стандардно време)/AEDT (Австралиско 
источно летно време), од понеделник до петок).

Можете да ни поставите било какви 
прашања и одговорите ќе бидат 
преведени за вас.
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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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Избор на super фонд
Повеќето луѓе можат да изберат во кој 
super фонд работодавачот ги внесува 
придонесите. Ако можете да го одберете 
вашиот super фонд, можете да го 
одберете Cbus.

Кога ќе започнете нова работа, вашиот работодавач ќе ги 
внесува исплатите во super фонд во кој вие ќе им кажете.

Ако не го известите вашиот раководител во кој фонд сакате 
да се внесуваат парите, тие може да уплатат во друг фонд 
(веројатно во фондот што сте го имале со друг работодавач). 
Меѓутоа, тој фонд можеби не е погоден за вас.

Фондот што ќе го изберете може да биде најважната 
одлука што ќе ја донесете за вашиот super. Тоа е заради 
тоа што може да влијае на тоа колку пари ќе имате кога ќе 
се пензионирате и дали сте покриени со осигурување ако 
нешто ви се случи.

Cbus работи за вас
Cbus е водечки индустриски Super фонд за градежната 
и конструкциската и придружните индустрии. 

Ние имаме историја на силни долгорочни добивки, 
ги држиме нашите цени ниски, и целиот профит оди 
директно кај нашите членови, помагајќи им да создадат 
сигурна иднина и удобно пензионирање.

Нашето осигурување е креирано имајќи ги на ум 
вработените во градежната индустрија. Без разлика дали 
работите на градилиште или во канцеларија, Cbus има 
покритие за вас. Не секој super фонд го прави тоа.

Како да го одберете Cbus
Штом се придружите на Cbus (погледајте на страница 4), 
пополнете го формуларот Сакам мојот super да биде платен 
во Cbus (I want my super paid into Cbus) и предадете го на 
вашиот раководител. 

Формуларот можете да го добиете на cbussuper.com.au/cs/
choose-cbus или сканирајте го QR кодот.

www.cbussuper.com.au/cs/choose-cbus
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.

Како да се придружите 
на Cbus
Најлесен начин да се придружите на Cbus 
е да пополните молба преку интернет.

Посетете ја интернет страницата  
cbussuper.com.au/join за да ја пополните 
молбата преку интернет.

Ако претпочитате да пополните молба на 
писмено, ве молиме јавете ни се на  
1300 361 784 и ние ќе ви испратиме формулар. 
Исто така молбата можете да ја најдете на 
задниот дел на Product Disclosure Statements 
(Изјава на објаснение на производот).

За помош, можете да зборувате со локален 
координатор на Cbus. Посетете ја страницата 
cbussuper.com.au/coordinators за да го 
пронајдете вашиот локален координатор.

Следете го вашиот super 
Откако сте се придружиле на Cbus, можете да ја следите 
вашата сметка од било каде и во секое време.

Како член на Cbus, вие имате пристап до вашата 
сметка преку интернет, каде што можете да извршувате 
едноставни работи како што се: 
	■ проверка на трансакциска историја
	■ да го видите тековниот биланс на сметката
	■ да ги ажурирате вашите лични податоци 

Посетете ја страницата cbussuper.com.au/register 
за да регистрирате интернет сметка.

Cbus исто така има апликација за мобилен 
телефон што ви овозможува да контролирате сè 
во врска со вашиот super. Посетете го Apple App 
Store или Google Play на вашиот мобилен уред 
за да ја превземете апликацијата. Треба да се 
регистрирате преку интернет пред да можете да 
ја користите апликацијата.

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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Осигурување преку 
вашиот super
Осигурителното покритие е од 
суштинско значење за обезбедување 
на финансиска заштита и безбедност 
за вас и вашето семејство. 

Кога ќе се придружите на Cbus, повеќето членови се 
квалификувани за автоматско ниво на покривање 
во случај на смрт (вклучувајќи и терминална болест) 
и целосна и трајна онеспособеност. 

Можете да го промените ова ниво на покритие со такво 
што е по прилагодено на вашите околности и потреби. 
Исто така постои опција да додадете покритие за заштита 
на приходите.

Видови на осигурувања што се на 
располагање

Смрт (вклучувајќи и терминална 
болест)

Еднократна сума (дополнително на 
било колкав super што веќе имате) 
исплатена на: 
•  тие што зависат од вас или личен 

легален претставник ако умрете, или
•  на вас ако сте дијагностицирани 

дека веројатно ќе умрете во следните 
24 месеци.

Целосна и перманентна 
онеспособеност (TPD) 

Еднократна сума (дополнително 
на било која сума на super што ја 
имате) ако имате перманентна 
онеспособеност, и ако веројатно 
никогаш нема повторно да работите 
во вашата струка и ги исполнувате 
условите според дефиницијата на TPD 
на осигурителната полиса на Cbus.

Заштита на приходи 
Месечни исплати ако привремено не 
можете да работите како последица на 
незгода или болест.

Трошоците за осигурувањето се плаќаат директно од 
вашата super сметка, така што не мора да одвојувате на 
страна додатни пари. 

Јавете ни се на 1300 361 784 или посетете ја интернет 
страницата cbussuper.com.au/insurance за да 
дознаете повеќе.

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.

Раст на вашиот super
Вашиот super биланс ќе расте преку 
годините преку добивките од инвестирање 
и придонесите од работодавачот, но би 
можеле да го помогнете растот повеќе 
со тоа што ќе внесувате дополнителни 
придонеси. Можете дури и да заштедите 
на вашите даноци и со тоа да заштедите 
повеќе за вашата иднина. 

Направете дополнителни уплати
Можете да додадете повеќе пари во вашиот super додатно 
на придонесите на вашиот работодавач. Дури и мали суми 
можат да направат голема разлика на сумата на пари што 
ќе ги имате кога ќе се пензионирате. 

Посетете ја страницата cbussuper.com.au/calculators за 
да пресметате колку пари би имале на вашата сметка пред 
и после дополнителните придонеси. 

Лични придонеси
Личните придонеси се дополнителните пари што ги 
додавате на вашата super сметка откако ќе ја добиете 
вашата плата. Тоа можете да го направите со чек, 
дирктно од вашата банковна сметка или преку BPAY. 
Можете исто така да добиете и даночен одбиток за 
тие суми.

Одрекување од плата
Во секој платен циклус, можете да ставите дел од парите 
што ги заработувате на вашата super сметка пред плаќање 
на данокот. Со тоа се смалува сумата на данок на приход 
што треба да ја платите. 

За да го направите тоа, треба да разговарате со вашиот 
работодавач. Треба исто така да проверите дека тоа 
не засега било какви права основани на платата што 
ги имате.

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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Други начини што бе помогнале за 
зголемување на вашиот super 
Ако сега не можете да правите дополнителни придонеси, 
постојат други работи што можете да ги направите за растот 
на вашиот super. 

Здружете други сметки во една super сметка
Ако веќе подолго сте работеле, можеби имате super 
со други фондови што биле отворени од страна на 
бивши работодавачи. Со здружување на овие сметки во 
единствена сметка, можете да ги намалите таксите што 
ги плаќате, што значи повеќе пари на вашата сметка за 
вашето пензионирање. 

Ако го комбинирате вашиот super во Cbus, веќе нема да 
имате осигурување од стариот super фонд, затоа проверете 
дали вашето осигурување од Cbus е одобрено. 

Одберете го Cbus кога ќе јапромените 
работата
Кога менувате работа, можете да му кажете на новиот 
работодавач да ги плаќаат придонесите на вашата Cbus 
сметка. Тоа значи дека вие можете да ги чувате сите ваши 
пензиски заштеди на едно место и не морате да плаќате 
такси на повеќе super сметки. 

Лесно е да се избере Cbus – само потполнете го Сакам мојот 
super да се плаќа на Cbus формуларот на cbussuper.com.au/
cs/choose-cbus и предадете го на вашиот нов работодавач. 

Осигурајте се дека вашиот super се плаќа
Cbus бара сите работодавачи да ги платат придонесите 
на нивните вработени секој месец. За да проверите дали 
вашиот работодавач ги исплаќа вашите пари на вашата 
сметка, можете да проверите преку интернет, можете да го 
прашате вашиот работодавач или Cbus координаторот.

www.cbussuper.com.au/cs/choose-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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Пензионирање
Пензионирањето може да изгледа како 
да е далеку, меѓутоа некои припреми и 
планирање ќе направат многу за да се 
осигурате дека сте спремни за следната 
фаза на вашиот живот. 

Кога можете да имате пристап до 
вашиот super? 
Ако сте престанале да работите, можеби ќе можете да 
имате пристап до вашиот super, зависно од вашата дата 
на раѓање и возраст. Долната табела покажува кога 
можете да имате пристап: 

Дата на раѓање Кога ќе имате пристап до 
вашиот super (наречено 
ваша возраст на зачувување) 

Пред 1ви јули 1960 55

1ви јули 1960 до 30ти јуни 1961 56
1ви јули 1961 до 30 јуми 1962 57
1ви јули 1962 до 30 јуни 1963 58
1ви јули 1963 до 30 јуни 1964 59
1ви јули 1964 или потоа 60

Постојат некои околности при кои можете да пристапите 
до вашиот super пред овие времиња. Општо земено, тоа 
е дозволено само од сочувствителни причини или ако се 
соочувате со значителни финансиски тешкотии.

Кога ќе престанете да работите, 
Cbus може да работи за вас
Можете да го користите вашиот super за да отворите Cbus 
Super Income Stream (Cbus Super тек на приход). Ова ќе ви 
обезбеди приходи со даночна ефикасност во последните 
години од вашето работење и до пензионирањето. 
Тоа може да работи заедно со државната старосна пензија, 
а вашите пари остануваат инвестирани така што ќе 
продолжат да растат.

Посетете ја страницата cbussuper.com.au/supporthub за да 
дознаете повеќе.

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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Инвестирање на вашиот 
super 
Cbus ги инвестира парите од вашиот 
super на различни начини за да ви 
помогнат вашиот биланс да расте. 
Што поголем е профитот, толку 
повеќе пари ќе имате во пензија. 

Секој член е различен, затоа ние нудиме 
опсег на инвестициски опции за да ги 
задоволат вашите цели, во фазите на 
вашиот живот и со колкав ризик сте 
чувствувате удобно. 

Вие не морате да донесувате одлуки
Cbus автоматски го инвестира вашиот super во Growth 
(MySuper) опцијата додека не одлучите вие. Оваа опција 
е дизајнирана да им одговара на повеќето членови.

Ако сакате повеќе избор, ние нудиме опсег на инвестициски 
опции што ќе одговара на вашите потреби.

Силни перформанси низ годините
Cbus има историја на силни долгорочни инвестициски 
повратоци. Меѓутоа, нормално е инвестиционите пазари 
да растат и опаѓаат со тек на времето. Иако никој не сака да 
види како билансот на нивната сметка привремено опаѓа, 
вашиот super се инвестира за долг временски период и ќе 
расте преку вашиот работен век и понатаму. 

Посетете ја страницата cbussuper.com.au/investments 
за да прочитате повеќе за вашите опции и соодветните 
перформанси.

Промена на тоа како вашите пари 
се инвестираат 
Вистинскиот избор за вас ќе зависи од вашата финансиска 
ситуација, целите и апетитот за ризик. Запамтете дека 
вашиот super е долгорочна инвестиција и вие треба 
внимателно да ја земете во обзир вашата ситуација пред да 
направите измена како вашите пари ќе бидат инвестирани. 

Ние ви препорачуваме да побарате финансиски совет пред 
да промените инвестициски опции. Можете да разговарате 
со еден од нашите бесплатни финансиски советници. 
Дознајте како на страна 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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Наследници на вашиот 
супер и осигурување
Можеби вашиот super е еден од нај 
вредните поседи, но не е автоматски 
дел од вашиот имот или било каков 
тестамент што сте напишале. 

Ова значи дека треба да ни кажете кој 
ќе го добие вашиот остатокот од вашиот 
super и осигурување ако умрете.

Постојат два начина да изберете кој ќе ги добие вашите 
пари, зависно од тоа колкава извесност сакате за тоа што 
ќе се случи со вашите пари.

Опција 1: Обрзувачка номинација 
Ние ќе ги следиме вашите инструкции, но вие треба да 
го потврдите изборот секои три години. Можете да ги 
номинирате тие што зависат од вас ( на пример вашиот 
брачен партнер или децата ) или легален претставник.

Посетете ја страницата cbussuper.com.au/binding за да го 
комплетирате вашиот Binding death benefit nomination  
(Обврзувачка номинација на корисници во случај на смрт)
формулар. 

Опција 2: Необврзувачка номинација
Можете да ни кажете на кого претпочитате да му се 
исплатат парите, но ние ќе ја донесеме конечната одлука. 

Направете номинација кога ќе се зачлените и ажурирајте ја 
било кога преку интернет на 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
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Ние сме тука да помогнеме
Како дел од вашето членство во Cbus, 
вие имате пристап до нашиот тим на 
советници преку телефон кои што 
бесплатно можат да ви помогнат во 
планирањето на вашето пензионирање. 

За да дознаете повеќе за вашите опции за пензионирање 
и како Cbus може да работи со вас, ве молиме јавете се 
на Cbus Advice Services на 1300 361 784 (од 8.30 наутро до 
6 попладне од понеделник до петок (AEDT (Австралиско 
источно летно време)/AEST (Австралиско стандардно време) 
и притиснете 4 за да зборувате со советник. Нашата услуга 
е обезбедена за Cbus членовите без дополнителен трошок. 

Ако ви е потребен толкувач, ве молиме јавете се на 
TIS National на 131 450 и дадете им ги горните детали. 
Чинењето на ова толкување е исто така обезбедено без 
додатни трошоци.

За да го дискутирате можното влијание на вашите 
државни бенефиции, можете да зборувате со советник 
од Centrelink преку нивниот повеќејазичен телефонски 
сервис на 131 202. 

Како да се пожалите 
Нашата цел е да ви пружиме најдобра услуга, но ако не 
сте задоволни, ние сакме да знаеме за тоа. 

Сите поплаки ги третираме сериозно и ги иследуваме 
целосно и праведно. 

Можете да ја поднесете вашата поплака преку 
телефон, преку интернет, пошта или лично. 
Ве молиме посетете ја страницата  
cbussuper.com.au/complaint за повеќе детали.

Ескалација на вшата жалба
Ако не сте задоволни од тоа како го третиравме вашиот 
проблем, вие можете да поднесете поплака до Australian 
Financial Complaints Authority (AFCA).

AFCA е бесплатна, праведна и независна услуга за 
разрешување на спорови. 

Ве молиме зборувајте директно со AFCA за повеќе 
информации во врска со видовите на поплаки што AFCA ги 
испитува и информациите што треба да ги поднесете.

По пошта: GPO Box 3 Melbourne VIC 3001
Телефон: 1800 931 678
Email: info@afca.org.au
Интернет страница: afca.org.au

AFCA исто така има развиено ресурси за луѓето што скаат 
да се поплачат, но зборуваат јазик што не е Англиски:  
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.

Контактирајте го Cbus
1300 361 784 од 8 наутро до 8 попладне (AEST/AEDT) 
од понеделник до петок и не работи за време на 
државните празници

cbusenq@cbussuper.com.au 
cbussuper.com.au  
логирајте се и зборувајте со нас преку интернет

Cbus, Locked Bag 5056 
PARRAMATTA NSW 2124

Посетете го Cbus лично во Adelaide, Brisbane, 
Melbourne, Perth и Sydney. 
Детали: cbussuper.com.au/contact

Оваа информација се однесува на Cbus. Не ги зема предвид 
вашите специфични потреби, затоа треба да ја погледнете вашата 
финансиска положба, целите и барањата пред да донесете било 
какви финансиски одлуки. Прочитајте ја соодветната Cbus Product 
Disclosure Statement (Изјава на Cbus за објаснение на производот). 
Јавете се на Cbus на 1300 361 784 или посетете ја страницата 
cbussuper.com.au/pds за копија. Ист така прочитајте го Target 
Market Determination на cbussuper.com.au/tmd.
Cbus доверител: United Super Pty Ltd ABN 46 006 261 623 AFSL 233792  
Cbus ABN 75 493 363 262
Осигурувањето се издава во согласност со групната полиса со 
нашиот осигурувател, TAL Life Limited  
ABN 70 050 109 450 AFSL 237848.
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