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چطور است راجع به تقاعد صحبت کنیم
تقاعد چیست؟
تقاعد (که به آن «سوپر»’super‘-
هم می گویند) یک نوع پس انداز پول
در موقع کار کردن است ،تا بتوانید از
عایدات آن هنگام متقاعدشدن بهره مند
شوید.
صندوق تقاعد (بیمه تقاعدی) ،مانند LUCRF
 ,Superاین پول را سرمایه گذاری می کند تا آن
را بیشتر نماید.

موقعی که شما متقاعد می شوید ،می توانید به
سوپر خود که در طول مدت کار کردن رشد هم
کرده دسترسی پیدا کنید.

قدری راجع به

LUCRF Super
ت
ما ی ن
صنع� در
اول� صندوق سوپر
ت
اس�الیا هستیم که در سال  1978تأسیس
شده است.

چه کسی
سوپر را پرداخت می کند؟
صاحب کار شما طبق قانون مکلف است که برای
ت
پرداخ�
شما سوپر پرداخت نماید .حد اقل
که او اکنون مکلف به انجام آن می باشد 9.5
فیصد از معاش شما است.
ت
اگر خواسته باشید می توانید پول بیش�ی به
حساب تقاعد خود پرداخت کنید .معافیت های
ت
مالیا� و پرداخت های ت
دول� برای
سخاوتمندانه
ین
چن� کاری وجود دارد که ممکن است استحقاق
آن را داشته باشید ،و هدف از آن این است که
رشد پول سوپر شما را ت
بیش� نماید.
هرچه ت
بیش� برای سوپر اکنون پس انداز کنید،
ت
در موقع تقاعد مبلغ بیش�ی خواهید داشت.

چرا تقاعد
اینقدر مهم است
الیا� ها دارد ت
امید عمر ت
بیش� می شود،
اس� ی
ن
ن
یع� باید تقاعد شما برای مدت طوال� تری از
نسل های سابق دوام یابد.
ت
پرداخت معاش سالمندی دول� Pension -
ممکن است ف
کا� نباشد تا در دوران تقاعد
بتوانید چنان استقالل مایل را پیدا کنید که
متضمن ر ت
اح� شما باشد.
حساب سوپر شما احتمال دارد که باالترین
ت
ثرو� باشد که تا به حال داشته اید .برای اغلب
اشخاص این یک پس انداز در طول مدت 40
سال است.

هدف ما این است که بطور یک نواخت سودی
ت
بدهیم که ت
خدما� عایل با حد
رقاب� بوده و
اقل مصارف ارائه نماییم.

چرا باید عضو

اعضا� از همه اقشار داریم و هرکس می
ما
ی
تواند به ما ملحق شود .ما اکنون همیار 170.000
عضو هستیم و صندوق ما دارای  4.8بیلیون
دالر پول است که ما آن را مدیریت می کنیم.

شوید؟

LUCRF Super

✓ مصارف کم

فقط برای منفعت اعضاء اداره می شود،
و می توانیم آسودگی خاطر
شام را از اولین شغل تا موقع تقاعد و بعد از آن فراهم کنیم.

✓ در دراز مدت سود سرمایه گذاری
ما قوی است

✓ یک مرکز برای تماس و همچنین کارمندان
اداری در دفتر مان داریم

✓ مشوره مالی با توجه به خصوصیات شخصی

✓ تقاعد و تولیدات تقاعدی که جایزه بر هستند
✓ تنوع وسیعی در انتخاب نوع سرمایه گذاری
✓ بیمه ای قابل انعطاف

✓ به سیستمی امن برای موبایل و همچنین
آنالین دسترسی خواهید داشت.

چه وقت می توانید به سوپر
خود دسرتسی داشته باشید؟
معموال ً پول سوپر شما در حساب تقاعد شما
می ماند تا اینکه از ین�وی کار متقاعد شوید.
شما می توانید در مواقع ذیل به پول سوپر
خود دست یابید:

•شما به سن دریافت )(preservation Age
برسید و بطور دائم از کار متقاعد شوید.
گ
•به سن  65سال� برسید (رصفنظر از اینکه متقاعد
خ�).
شوید و یا ی
سن دریافت حد اقل ن
س� است که می توانید به سوپر خود
ن
ش
مع� می شود.
دست یابید و توسط دولت به �ح ذیل ی
سن برداشت

قبل از
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ت
وق� به سن دریافت رسیدید ،شما این انتخاب
را دارید که همچنان به کار خود ادامه دهید و با
دستیا� به به ش
بخ� از سوپر خودتان به عایدات خود
ب
عالوه کنید.

کمک؟

من چند صندوق تقاعدی
(بیمه تقاعدی) دارم

چطور
می توانم عضو

LUCRF Super

شوم؟

داش� چند بیمه تقاعدی بدین ن
تن
مع� است که شما
چند ین مصارف (فیس) پرداخت می کنید.
در طول سال ها ،این مصارف (فیس ها) می
توانند به هزاران دالر برسند ،و باعث می شود
کم� در ن
زما� داشته باشید که به آن ت
پول ت
بیش�ین
احتیاج را خواهید داشت.
می توانیم به شما کمک کنیم تا سوپر گم شده
خود را پیدا کنید و آن را با صندوق تقاعد شما
جمع کنیم تا فقط یک حساب داشته باشید و
بگ�ید.
بتوانید حساب آن را زیر نظر ی

کنرتل سوپر خود را با انتقال
آن به یک حساب در
 LUCRF Superبه دست بگیرید.

خیلی آسان است ،فورم تقاضای عضویت
ما را خانه پری کرده و برای ما روان کنید.

اگر  LUCRF Superصندوق تقاعد
عادی کارفرمای شما نیست ،در این صورت
عالوه بر این ،باید فورم
 Choice of Super Fund Formخانه پری
کرده و به صاحب کار خود بدهید.
این فورم ها را می توانید از ویبسایت
 lucrf.com.auو یا با تیلفون کردن
بگ�ید.
به ما به شماره  1300 130 780ی

در وضعیت های بخصویص ،دولت ممکن است
اجازه دهد زودتر از این سن به سوپر خود ت
دس�یس
پیدا کنید.

تحقیقات اخیر نشان داده اند که ما
راضی ترین اعضای سوپر را در اسرتالیا داریم.
تحقیقات روی مورگان ( ،)Roy Morganگزارش ثروت و سوپر روی مورگان2015 ،

با ما متاس بگیرید

1300 130 780
mypartner@lucrf.com.au
lucrf.com.au
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