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Nói Về Quỹ Hưu Trí
Ai sẽ đóng góp quỹ
hưu trí?

Quỹ Hưu
Trí là gì?
Quỹ hưu trí (còn gọi là ‘super’)
là cách để dành tiền trong lúc
đi làm để có thể sử dụng như
lợi tức lúc nghỉ hưu.
Quỹ hưu trí như LUCRF Super sẽ đầu
tư tiền bạc để giúp quỹ hưu trí gia
tăng.
Khi nghỉ hưu, quí vị có thể sử dụng
tiền quỹ hưu trí tích lũy được trong
cuộc đời làm việc của mình.

Vài hàng về
LUCRF Super
Chúng tôi là quỹ hưu trí đầu tiên
của Úc thành lập năm 1978.

Tại sao quỹ hưu
trí thật quan trọng?

Chủ nhân buộc phải đóng quỹ hưu trí
cho quí vị. Số đóng góp vào quỹ hưu trí
tối thiểu đòi hỏi hiện thời là 9.5% lương
của quí vị.

Tuổi thọ của người Úc đang tăng lên,
điều này có nghĩa là quí vị sẽ cần quỹ
hưu trí tài trợ cho lúc nghỉ hưu nhiều
hơn các thế hệ trước.

Quí vị có thể đóng thêm vào quỹ hưu
trí của mình nếu muốn. Có sự ưu đãi
thuế rộng rãi và tiền trả của chính phủ
cho số quí vị đóng thích hợp hầu giúp
quỹ hưu trí của quí vị tăng lên.

Tiền Trợ Cấp Người Già (Age Pension)
của chính phủ đơn độc không thể cung
cấp cho quí vị sự độc lập tài chánh cần
thiết thoải mái lúc nghỉ hưu.

Càng đóng thêm tiền vào quỹ hưu trí
ngay bây giờ quí vị càng có nhiều tiền
hơn lúc nghỉ hưu.

Mục tiêu của chúng tôi sẽ cung cấp
việc thanh toán quỹ hưu trí cạnh tranh
một cách thích hợp và dịch vụ tuyệt
hảo ở mức lệ phí tối thiểu.
Chúng tôi có nhiều hội viên từ mọi
tầng lớp xã hội
và bất cứ ai cũng có thể gia nhập. Hiện
chúng tôi có trên 170 ngàn hội viên và
đang điều hành trên 4.8 tỷ đô la trong
các quỹ hưu trí.

Chỉ nhằm vào lợi ích cho hội viên,
chúng tôi có thể đem lại sự an tâm cho quí vị từ việc
làm đầu tiên cho đến lúc nghỉ hưu của quí vị và sau đó.

Tài khoản trong quỹ hưu trí hầu như là
tài sản lớn nhất mà quí vị sẽ có được.
Đối với hầu hết mọi người là hơn 40
năm tiết kiệm!

Tåi sao cÀn
gia nhÆp
LUCRF Super?
✓ Lệ phí thấp
✓ Lợi nhuận từ việc đầu tư lâu dài

mạnh mẽ

✓ Trung tâm liên lạc và quản trị tại chỗ
✓ Cố vấn tài chánh cá nhân
✓ Quỹ hưu trí và các sản phẩm về

pension (pension products) đoạt
giải thưởng

✓ Đủ loại tự chọn đầu tư
✓ Hợp đồng bảo hiểm linh động
✓ Ứng dụng và truy cập mạng an

toàn trên điện thoại di động.

Khi nào có thể rút
quỹ hưu trí?
Thông thường quí vị duy trì tài khoản super
của mình cho đến khi nghỉ hưu.
Quí vị có thể rút tiền quỹ hưu trí của mình
ra khi:

•Quí vị tới tuổi ấn định và nghỉ hưu vĩnh

CÙu tôi!

Tôi có nhiŠu
quÏ hÜu trí quá

viễn, hay

•Quí vị tới 65 tuổi (bất kể nghỉ hưu
hay không)

Làm sao Ç‹
trª thành h¶i
viên cûa
LUCRF Super?

Tuổi ấn định là tuổi quí vị có thể rút tiền
trong quỹ hưu trí ra và được ấn định bởi
chính phủ như sau:
Ngày sinh

Tuổi ấn định

Trước tháng 1/7/60

55

1/7/60 – 30/6/61

56

1/7/61 – 30/6/62

57

1/7/62 – 30/6/63

58

1/7/63 – 30/6/64

59

Sau 30/6/64

60

Một khi quí vị tới tuổi ấn định, quí vị
được tự chọn là còn tiếp tục làm việc và
lợi tức phụ của mình có thêm bằng cách
rút một phần trong quỹ hưu trí ra.

Việc có hơn một quỹ hưu trí có nghĩa là
quí vị sẽ phải trả thêm lệ phí.
Trong nhiều năm các lệ phí này có thể
lên tới hàng ngàn đô la, nó sẽ còn lại ít
hơn trong khi quí vị lại muốn lấy được
nhiều nhất.
Chúng tôi có thể giúp quí vị tìm quỹ hưu
trí thất lạc và gộp các quỹ hưu trí của quí
vị lại hầu có thể có một tài khoản duy
nhất để dễ theo dõi.

Hãy kiểm soát quỹ hưu trí của
mình bằng cách chuyển sang
tài khoản của LUCRF Super.

Chỉ cần điền đơn Gia Nhập Hội
Viên (Member Application
Form) rồi gửi lại cho chúng tôi.
Nếu LUCRF Super không là quỹ
hưu trí của chủ nhân, quí vị cũng
cần điền thêm mẫu Choice of
Super Fund Form của chúng tôi và
đưa cho chủ nhân.
Quí vị có thể tải mẫu đơn này
xuống trên trang mạng lucrf.com.au
hay gọi số 1300 130 780.

Theo các trường hợp đặc biệt chính phủ
có thể cho quí vị rút tiền trong quỹ hưu
trí sớm hơn.

Những nghiên cứu mới đây cho thấy chúng tôi có một số

hội viên của quỹ hưu trí cảm thấy hài lòng nhất ở Úc.

Nghiên cứu của Roy Morgan. Báo cáo của Roy Morgan về quỹ hưu trí và giá trị tài sản năm 2015.

Hãy gọi số

1300 130 780
mypartner@lucrf.com.au
lucrf.com.au
Phát hành tháng 4/2016 bởi L.U.C.R.F Pty Ltd ABN 18 005 502 090 AFSL 25481 là Trustee for Labour Union Co-operative Retirement Fund (LUCRF Super) ABN 26 382 680 883. Đây chỉ là thông tin tổng quát
được soạn thảo không xét tới tình trạng tài chánh, mục tiêu hay yêu cầu cá nhân quí vị. Thông tin tổng quát không phải là tư vấn. Quí vị cần xem xét hoàn cảnh tài chánh cá nhân của mình trước khi quyết định chọn
LUCRF Super. Để giúp quí vị quyết định chúng tôi đề nghị quí vị đọc bản Product Disclosure Statement (PDS) hiện có trên trang mạng hay gọi cho chúng tôi. Chúng tôi xin ghi nhận sự đóng góp của các hội viên đã
cho phép về các hình ảnh đăng trên tài liệu này. Trong khi ấn hành không có sự rút lại sự cho phép.

