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Superannuation 
can be complex, 
but it’s important 
to understand. This 
guide will help you 
understand the basics 
of superannuation, 
insurance and Cbus.
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Tiền hưu bổng có thể 
phức tạp, nhưng quan 
trọng là quý vị hiểu 
rõ. Hướng dẫn này sẽ 
giúp quý vị hiểu được 
những điều cơ bản 
của tiền hưu bổng, 
bảo hiểm và 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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Tiền hưu bổng là gì?
Tiền hưu bổng, thường được gọi là 'tiền hưu', 
là tiền quý vị dành dụm khi còn đi làm để 
sinh sống sau khi nghỉ hưu. Đối với hầu hết 
người đi làm ở Úc, cùng với căn nhà, tiền hưu 
là một trong những tài sản lớn nhất của họ.

Ngoài tiền trả lương thỏa thuận theo năm hoặc lương theo giờ, 
theo luật, người chủ/hãng phải đóng vào tài khoản hưu bổng 
cho hầu hết nhân viên. 

Chính phủ ấn định số tiền tối thiểu mà người chủ phải đóng vào 
tiền hưu của quý vị. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, số tiền tối 
thiểu phải đóng là 10% tiền lương của quý vị. Theo kế hoạch, 
mỗi năm tài chính sẽ tăng thêm 0.5% cho đến khi đạt tới 12% 
vào ngày 1 tháng 7 năm 2026. 

Tiền trong tài khoản hưu bổng của quý vị sẽ được đầu tư để 
giúp tăng thêm trong lúc quý vị vẫn còn đi làm, và giúp quý vị 
để dành cho lúc nghỉ hưu.

Trong hầu hết trường hợp, quý vị có thể lấy tiền hưu bổng ra 
sau khi nghỉ hưu. Xem trang 8 để biết thêm thông tin.

Nhờ giúp đỡ bằng ngôn 
ngữ của mình
Chúng tôi cộng tác với Dịch vụ Thông Phiên dịch 
(TIS National) để quý vị có thể nói chuyện với chúng tôi 
bằng ngôn ngữ của mình và có được thông tin quý vị cần.

Nói chuyện với thông dịch viên bằng 
cách nào 
Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về bất cứ điều gì trong 
tài liệu này, quý vị có thể nói chuyện với chúng tôi qua 
một thông dịch viên mà không tốn tiền.

1. Hãy gọi cho TIS National qua số 131 450  
(hoặc +61 3 9268 8332 nếu quý vị gọi từ 
nước ngoài).

2. Chọn ngôn ngữ của quý vị và cho nhân viên tổng 
đài biết tên mình.

3. Nói với họ là quý vị cần liên lạc với Cbus qua số  
1300 361 784. (Chúng tôi làm việc từ 8 giờ sáng-8 
giờ tối AEST/AEDT, Thứ Hai đến Thứ Sáu.) 

Quý vị có thể hỏi chúng tôi bất cứ thắc 
mắc nào và câu trả lời sẽ được dịch 
sang cho quý vị.
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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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Chọn một quỹ hưu bổng
Hầu hết mọi người có thể chọn quỹ hưu 
bổng mà người chủ/hãng đóng cho họ. 
Nếu có thể chọn quỹ hưu bổng của quý vị, 
hãy chọn Cbus.

Khi bắt đầu công việc mới, người chủ/hãng của quý vị sẽ đóng 
tiền hưu bổng vào quỹ hưu bổng quý vị cho họ biết.

Nếu quý vị không cho người chủ biết quỹ hưu bổng quý vị 
muốn họ đóng vào, họ có thể đóng vào một quỹ khác  
(rất có thể là quỹ hưu bổng của quý vị khi làm công việc khác). 
Cũng có thể quỹ hưu bổng này không có lợi cho quý vị.

Chọn lựa quỹ hưu bổng có thể là quyết định quan trọng đối với 
tiền hưu của quý vị. Bởi vì quyết định đó có thể ảnh hưởng đến 
số tiền quý vị có khi nghỉ hưu và liệu quý vị có được bảo chứng 
từ bảo hiểm nếu có vấn đề gì xảy đến cho quý vị hay không.

Cbus làm việc cho quý vị
Cbus là Quỹ Hưu bổng hàng đầu trong ngành Công nghệ xây 
cất, xây dựng và nhiều ngành công nghệ bổ trợ khác. 

Chúng tôi có lịch sử đầu tư dài hạn rất hiệu quả, giữ lệ phí thấp, 
và tất cả lợi nhuận được trả thẳng cho hội viên của chúng tôi, 
nhằm giúp họ tạo dựng một tương lai vững chắc và thoải mái 
khi nghỉ hưu.

Bảo hiểm của chúng tôi được thiết kế chú trọng đến nhân 
viên trong ngành xây cất và xây dựng. Dù quý vị làm ở công 
trường hay trong văn phòng, Cbus đều bảo chứng cho quý vị. 
Không phải quỹ hưu bổng nào cũng làm như thế.

Chọn Cbus bằng cách nào
Một khi gia nhập Cbus (xem ở trang 4), quý vị điền mẫu đơn 
Tôi muốn tiền hưu của tôi trả vào Cbus (I want my super paid into 
Cbus) và đưa cho cấp trên của quý vị. 

Quý vị có thể lấy mẫu đơn tại cbussuper.com.au/cs/choose-cbus 
hoặc quét mã 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.

Gia nhập Cbus bằng cách nào
Cách dễ nhất để gia nhập Cbus là hoàn tất 
một mẫu đơn xin trực tuyến.

Hãy truy cập cbussuper.com.au/join để hoàn tất 
mẫu đơn xin trực tuyến.

Nếu quý vị thích hoàn tất mẫu đơn giấy hơn, xin 
vui lòng gọi cho chúng tôi qua số 1300 361 784 
và chúng tôi sẽ gửi cho quý vị. 
Quý vị cũng có thể thấy mẫu đơn xin ở mặt sau 
của Tuyên bố Tiết lộ Sản phẩm (Product Disclosure 
Statements) của chúng tôi.

Quý vị có thể nói chuyện với một điều phối viên chi 
nhánh của Cbus để giúp quý vị gia nhập. Hãy truy 
cập cbussuper.com.au/coordinators để tìm điều 
phối viên tại địa phương.

Theo dõi tiền hưu của quý vị 
Một khi đã gia nhập Cbus, quý vị có thể theo dõi tài khoản của 
mình bất cứ lúc nào và nơi nào.

Là hội viên của Cbus, quý vị được xem tài khoản trực tuyến của 
mình để làm những việc đơn giản như: 
	■ kiểm tra lịch sử giao dịch của quý vị
	■ xem số dư trong tài khoản của quý vị
	■ cập nhật chi tiết cá nhân 

Hãy truy cập cbussuper.com.au/register để đăng 
ký tài khoản trực tuyến.

Cbus cũng có ứng dụng lưu động để quý vị quản lý 
mọi thứ về tiền hưu của mình. Hãy vào Cửa hàng 
Ứng dụng Apple hoặc Google Play trên thiết bị di 
động để tải ứng dụng. Quý vị sẽ cần đăng ký trực 
tuyến trước khi dùng được ứng dụng.

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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Bảo hiểm qua tiền hưu bổng 
của quý vị
Bảo chứng của bảo hiểm rất cần thiết trong 
việc cung cấp sự bảo vệ và an toàn về tài 
chánh cho quý vị và gia đình. 

Khi gia nhập Cbus, hầu hết hội viên đều hội đủ tiêu chuẩn để tự 
động được bảo chứng của bảo hiểm trong trường hợp tử vong 
(bao gồm bệnh nan y) và bị tàn tật hoàn toàn và vĩnh viễn. 

Quý vị có thể thay đổi cấp độ bảo chứng của bảo hiểm phù hợp 
hơn cho hoàn cảnh và nhu cầu của mình. Quý vị cũng có tùy 
chọn thêm bảo chứng bảo vệ nguồn thu nhập.

Các loại bảo hiểm có sẵn

Tử vong (bao gồm bệnh nan y)
Số tiền trả gộp (ngoài tiền hưu bổng 
quý vị có) được trả cho: 
•  thân nhân còn phụ thuộc hoặc người 

đại diện pháp lý cá nhân khi quý vị 
qua đời, hoặc

•  nếu quý vị bị chẩn đoán có thể tử 
vong trong vòng 24 tháng.

Tàn tật hoàn toàn và vĩnh viễn (TPD) 
Khoản tiền trả gộp (thêm vào bất cứ 
khoản tiền hưu nào quý vị có) nếu quý 
vị bị tàn tật vĩnh viễn, khó có khả năng 
trở lại làm công việc thông thường và 
đáp ứng định nghĩa TPD trong Chính 
sách Bảo hiểm Cbus.

Bảo vệ nguồn thu nhập 
Khoản tiền trả hàng tháng nếu quý vị  
tạm thời không thể làm việc được do bị 
tai nạn hoặc bệnh tật.

Lệ phí bảo hiểm sẽ được trả trực tiếp từ tài khoản tiền hưu của 
quý vị, vì vậy quý vị không cần phải dành riêng ra bất cứ khoản 
tiền nào nữa. 

Hãy gọi cho chúng tôi qua số 1300 361 784 hoặc truy cập 
cbussuper.com.au/insurance để tìm hiểu thêm.

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.

Tăng tiền hưu bổng
Số dư tiền hưu của quý vị sẽ tăng sau 
nhiều năm qua các khoản lời đầu tư và số 
tiền người chủ/hãng đóng vào, nhưng có 
lẽ quý vị muốn số dư tăng lên bằng cách 
đóng thêm vào. Ngay cả việc quý vị có thể 
tiết kiệm được tiền thuế phải đóng, trong 
khi để dành nhiều được nhiều hơn cho 
tương lai của mình.

Đóng thêm tiền
Quý vị có thể đóng thêm tiền vào tài khoản tiền hưu ngoài 
khoản tiền người chủ/hãng của quý vị đóng. Ngay cả những số 
tiền nhỏ cũng có thể tạo khác biệt lớn lao cho số tiền quý vị có 
khi nghỉ hưu. 

Hãy truy cập cbussuper.com.au/calculators để tính xem số 
tiền quý vị có thể có trong tài khoản của mình trước và sau khi 
quý vị đóng thêm là bao nhiêu. 

Đóng góp cá nhân
Đóng góp cá nhân là số tiền quý vị đóng thêm vào tài khoản 
tiền hưu của mình sau khi được trả lương. Quý vị có thể trả 
bằng ngân phiếu, khấu trừ trực tiếp từ tài khoản ngân hàng 
của quý vị hoặc BPAY. Quý vị cũng có thể khai giảm thuế cho 
những khoản tiền này.

Thỏa thuận hy sinh tiền lương
Cứ mỗi kỳ lãnh lương, trước khi đóng thuế trên số tiền kiếm 
được, quý vị có thể bỏ một phần vào tài khoản tiền hưu của 
mình. Làm như vậy có thể giảm số tiền thuế quý vị phải trả 
trên nguồn thu nhập của mình. 

Để sắp xếp việc này quý vị sẽ cần nói chuyện với người chủ/
hãng của mình. Quý vị cũng nên kiểm tra liệu việc đó có ảnh 
hưởng đến bất cứ quyền lợi nào dựa trên lương bổng quý vị 
co thể có hay không.

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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Những cách khác giúp tiền hưu của quý vị 
tăng nhiều hơn 
Nếu không thể đóng thêm vào lúc này, quý vị có thể làm những 
cách khác để giúp cho tiền hưu của mình tăng nhiều hơn.

Nhập những tài khoản hưu khác vào một quỹ 
hưu trí
Nếu đã làm việc một thời gian dài, quý vị có thể có tiền hưu trong 
những quỹ hưu trí khác do những người chủ/hãng cũ của quý vị 
mở. Bằng cách nhập những tài khoản này lại thành một, quý vị 
có thể giảm những lệ phí phải trả, điều đó có nghĩa tài khoản của 
quý vị khi nghỉ hưu sẽ nhiều tiền hơn. 

Nếu quý vị nhập tiền hưu của mình vào Cbus, quý vị sẽ không 
còn bảo hiểm với những quỹ hưu trí cũ của mình, vì vậy quý vị 
hãy kiểm tra trước xem bảo hiểm của quý vị với Cbus có được 
chấp thuận hay không. 

Hãy chọn Cbus khi quý vị thay đổi công việc
Khi thay đổi việc làm, quý vị có thể cho người chủ/hãng mới biết 
quý vị muốn tiền hưu của quý vị được trả vào tài khoản Cbus của 
mình. Điều này có nghĩa quý vị có thể giữ tất cả tiền hưu dành 
dụm ở một chỗ, và quý vị sẽ không trả lệ phí trên nhiều tài khoản 
tiền hưu. 

Chọn Cbus dễ dàng thôi – chỉ cần hoàn tất mẫu đơn Tôi muốn 
tiền hưu của tôi trả vào Cbus (I want my super paid to Cbus) có 
tại cbussuper.com.au/cs/choose-cbus và đưa cho người chủ/
hãng mới. 

Hãy bảo đảm quý vị đã được trả tiền hưu
Cbus yêu cầu tất cả người chủ/hãng trả cho nhân viên của họ 
tiền hưu mỗi tháng. Để kiểm tra xem người chủ/hãng có trả 
tiền vào tài khoản của quý vị hay không, quý vị có thể kiểm 
tra trực tuyến, gọi cho chúng tôi hoặc hỏi người chủ/hãng, 
đại diện công đoàn hoặc Điều phối viên của 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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Hưu trí
Việc hưu trí nghe có vẻ xa vời, nhưng một 
số việc chuẩn bị và lập kế hoạch ngay bây 
giờ sẽ bảo đảm về lâu về dài là quý vị đã sẵn 
sàng cho giai đoạn kế tiếp của đời mình. 

Khi nào quý vị có thể lấy tiền hưu bổng ra? 
Nếu nghỉ làm, quý vị có thể lấy tiền hưu bổng ra, tùy vào ngày 
tháng năm sinh và tuổi của quý vị. Bảng dưới đây cho biết khi 
nào quý vị có thể lấy tiền hưu bổng ra: 

Ngày tháng năm sinh Thời điểm quý vị có thể lấy 
tiền hưu bổng ra (còn gọi 
là 'tuổi hưu trí') 

Trước 1 tháng 7 năm 1960 55

1 tháng 7 năm 1960 đến 30 tháng 
6 năm 1961

56

1 tháng 7 năm 1961 đến 30 tháng 
6 năm 1962

57

1 tháng 7 năm 1962 đến 30 tháng 
6 năm 1963

58

1 tháng 7 năm 1963 đến 30 tháng 
6 năm 1964

59

1 tháng 7 năm 1964 hoặc sau đó 60

Có một số tình huống mà căn cứ vào đó quý vị có thể lấy tiền 
hưu bổng ra trước thời điểm này. Nói chung, trường hợp này 
chỉ được cho phép vì những lý do trắc ẩn hoặc nếu quý vị lâm 
vào cảnh vô cùng khó khăn về tài chính.

Khi quý vị nghỉ làm việc, Cbus có thể tiếp 
tục làm việc cho quý vị
Quý vị có thể dùng tiền hưu bổng của mình để mở Tài khoản 
Nguồn Thu nhập Định kỳ từ Tiền Hưu bổng Cbus (Cbus Super 
Income Stream). Tài khoản này giúp quý vị có lợi về thuế thu nhập 
trong những năm làm việc cuối cùng và khi hưu trí. Tài khoản này 
cũng có thể phối hợp với khoản Cấp dưỡng Hưu của Chính phủ, 
và tiền của quý vị tiếp tục được đầu tư và tiếp tục sinh lời.

Hãy truy cập cbussuper.com.au/supporthub để tìm hiểu thêm.

www.cbussuper.com.au/supporthub
www.cbussuper.com.au/supporthub


VIETNAMESE ENGLISH

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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Đầu tư tiền hưu trí của quý vị 
Cbus đầu tư tiền trong tài khoản hưu trí 
của quý vị bằng nhiều cách nhằm giúp 
số dư trong tài khoản của quý vị sinh lời. 
Lời càng nhiều thì quý vị càng có nhiều 
tiền khi hưu trí. 

Mỗi hội viên mỗi khác, vì vậy chúng tôi có 
nhiều tùy chọn đầu tư phù hợp với mục 
tiêu, giai đoạn cuộc đời và mức độ rủi 
ro quý vị chấp nhận. 

Quý vị không cần chọn lựa
Cbus tự động đầu tư tiền hưu trí của quý vị vào Growth 
(MySuper) cho đến khi nào quý vị có quyết định lựa chọn. 
Tùy chọn này phù hợp với hầu hết hội viên.

Nếu quý vị muốn có thêm chọn lựa, chúng tôi có rất nhiều 
tùy chọn phù hợp với nhu cầu của quý vị.

Rất hiệu quả nhiều năm qua
Cbus có lịch sử đầu tư dài hạn sinh lời rất nhiều. Tuy nhiên, 
vấn đề thị trường đầu tư dần dà tăng hay giảm là chuyện bình 
thường. Tuy rằng không ai muốn thấy số dư trong tài khoản 
của mình tạm thời sụt giảm, tiền hưu trí của quý vị được đầu tư 
dài hạn và sẽ tăng trong suốt quãng đời làm việc của quý vị và 
sau đó. 

Hãy truy cập cbussuper.com.au/investments đọc thêm về 
các tùy chọn của quý vị và hiệu quả của chúng.

Thay đổi cách đầu tư tiền bạc của quý vị 
Lựa chọn đúng đắn cho quý vị tùy thuộc vào tình trạng tài 
chính, mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro của chính mình. 
Hãy nhớ rằng tiền hưu trí là hình thức đầu tư dài hạn, và quý 
vị nên cân nhắc một cách cẩn thận trước khi thay đổi hình 
thức đầu tư. 

Chúng tôi đề nghị quý vị tìm lời khuyên về tài chính trước khi 
thay đổi tùy chọn đầu tư. Quý vị có thể nói chuyện với một 
trong các chuyên viên tư vấn tài chính của chúng tôi miễn phí. 
Hãy tìm hiểu cách thức ở trang 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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Tiền hưu trí của quý vị và 
những người được thừa 
hưởng sau khi quý vị qua đời
Tiền hưu trí có thể là một trong những tài 
sản giá trị nhất của quý vị, nhưng không 
tự động là một phần di sản hoặc bất cứ 
Di chúc nào quý vị đã lập. 

Điều này có nghĩa là quý vị nên cho chúng 
tôi biết quý vị muốn ai là người thừa hưởng 
tiền hưu trí và bất cứ tiền bảo hiểm nào 
của quý vị trong trường hợp quý vị qua đời.

Có hai cách quý vị lựa chọn người thừa hưởng tiền bạc của 
mình, tùy vào ý định của quý vị muốn chắc chắn tiền bạc của 
mình cho ai thừa hưởng.

Tùy chọn 1: Chỉ định người thừa hưởng 
nhất định 
Chúng tôi sẽ tuân theo chỉ thị của quý vị, nhưng quý vị cần 
phải xác định lựa chọn của mình mỗi ba năm. Quý vị có thể 
chỉ dịnh những người phụ thuộc (ví dụ như người phối ngẫu 
hoặc con cái) hoặc người đại diện pháp lý.

Hãy truy cập cbussuper.com.au/binding để hoàn tất mẫu 
đơn chỉ định người thừa hưởng quyền lợi khi quý vị qua đời 
(Binding death benefit nomination form). 

Tùy chọn 2: Chỉ định người thừa hưởng 
không nhất định
Quý vị có thể cho chúng tôi biết người quý vị muốn thừa hưởng 
tiền bạc, nhưng chúng tôi là người quyết định sau cùng. 

Hãy chỉ định khi quý vị gia nhập và cập nhật bất cứ lúc nào qua 
tài khoản trực tuyến của quý vị tại cbussuper.com.au/login.

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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Chúng tôi luôn sẵn sàng 
giúp đỡ
Là hội viên của Cbus, quý vị được quyền liên 
lạc với toán chuyên viên tư vấn tài chính của 
chúng tôi qua điện thoại, họ có thể giúp quý 
vị lập kế hoạch hưu trí miễn phí.

Để biết thêm về những tùy chọn hưu trí của mình và cách  
Cbus làm việc với quý vị, xin vui lòng gọi cho Dịch vụ Tư vấn 
của Cbus qua số 1300 361 784 (8 giờ 30 sáng đến 6 giờ chiều, 
Thứ Hai đến Thứ Sáu (AEDT/AEST) và bấm số 4 để nói chuyện 
với một chuyên viên tư vấn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn 
cho hội viên của Cbus miễn phí. 

Nếu quý vị cần thông dịch viên, xin vui lòng gọi cho TIS National 
qua số 131 450 và cung cấp cho họ những chi tiết như trên. 
Chúng tôi cung cấp dịch vụ thông dịch này miễn phí.

Để thảo luận về bất cứ ảnh hưởng nào đến quyền lợi chính phủ 
cấp cho quý vị, quý vị cũng có thể nói chuyện với một chuyên 
viên tư vấn của Centrelink qua dịch vụ điện thoại đa ngôn 
ngữ qua số 131 202. 

Khiếu nại bằng cách nào 
Mục đích của chúng tôi là cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt 
nhất, nhưng nếu quý vị không hài lòng, chúng tôi muốn 
biết nguyên nhân. 

Chúng tôi xem xét tất cả khiếu nại một cách nghiêm túc và 
điều tra một cách công bằng và kỹ lưỡng. 

Quý vị có thể khiếu nại qua điện thoại. trực tuyến, 
gửi thư hoặc trực tiếp gặp mặt. Xin vui lòng truy cập 
cbussuper.com.au/complaint để biết thêm chi tiết.

Khiếu nại lên cấp trên
Nếu không hài lòng với việc xử lý vấn đề của chúng tôi, quý vị có 
thể nộp đơn khiếu nại lên Cơ quan Đặc trách Khiếu nại Tài chính 
Úc (Australian Financial Complaints Authority, viết tắt là AFCA).

AFCA là dịch vụ giải quyết tranh chấp miễn phí, công bằng và 
độc lập. 

Hãy trực tiếp nói chuyện với AFCA để biết thêm chi tiết 
về các loại khiếu nại mà AFCA điều tra và thông tin quý vị 
cần cung cấp.

Gửi thư: GPO Box 3 Melbourne VIC 3001
Điện thoại: 1800 931 678
Email: info@afca.org.au
Trang mạng: afca.org.au

AFCA cũng có các nguồn thông tin, tài liệu cho người muốn 
khiếu nại, nhưng không nói được tiếng Anh:  
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.

Liên lạc với Cbus
1300 361 784 8 giờ sáng đến 8 giờ tối (AEST/AEDT)  
Thứ Hai đến thứ Sáu, không làm việc vào các ngày lễ 
chung toàn quốc

cbusenq@cbussuper.com.au 
cbussuper.com.au  
Hãy đăng nhập để nói chuyện trực tuyến với chúng tôi

Cbus, Locked Bag 5056 
PARRAMATTA NSW 2124

Hãy trực tiếp đến văn phòng của Cbus tại Adelaide, 
Brisbane, Melbourne, Perth và Sydney. 
Chi tiết: cbussuper.com.au/contact

Thông tin này liên quan đến Cbus. Thông tin này không dành riêng 
cho nhu cầu cụ thể của quý vị, do đó quý vị nên xem xét tình trạng tài 
chính, mục tiêu và yêu cầu của chính mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết 
định tài chính nào. Đọc Tuyên bố Tiết lộ Sản phẩm Cbus có liên quan để 
quyết định xem Cbus có thích hợp với quý vị hay không. Hãy gọi Cbus 
qua số 1300 361 784 hoặc truy cập cbussuper.com.au/pds để xin bản 
sao. Đồng thời hãy đọc Tài liệu Mô tả Sản phẩm Phù hợp cho Khách 
hàng nào và các điều kiện liên quan (Target Market Determination) tại 
cbussuper.com.au/tmd.
Công ty được ủy thác của Cbus là: United Super Pty Ltd  
ABN 46 006 261 623 AFSL 233792  
Cbus ABN 75 493 363 262
Bảo hiểm được phát hành theo chính sách tập thể với công ty bảo 
hiểm của chúng tôi, TAL Life Limited  
ABN 70 050 109 450 AFSL 237848.

www.cbussuper.com.au
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