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“

เรามาคุยเรื่องซุปเปอร์กันดีกว่า
เงินสะสมส�ำรองเลีย
้ งชีพยาม
เกษียณคืออะไร?
ี ยามเกษียณ
้ งชพ
เงินสะสมสำ� รองเลีย
(ทีเ่ รียกก ันว่า ‘ซุปเปอร์’) เป็นวิธเี ก็บ
เงินไว้ขณะทีค
่ ณ
ุ ท�ำงาน เพือ่ ให้คณ
ุ มี
เงินใชเ้ มือ่ เกษียณอายุ
กองทุนซุปเปอร์อย่าง LUCRF Super น�ำเงินไป
ลงทุนเพือ่ ช่วยให้เงินเติบโต
เมือ่ คุณเกษียณอายุ คุณสามารถเข้าถึงเงิน
ซุปเปอร์ท ี่ สะสมมาตลอดช่วงชีวต
ิ ของคุณได้

เล็กๆ น้อยๆ เกีย
่ วกับ

LUCRF Super
เราเป็นกองทุนซุปเปอร์เฉพาะอุตสาหกรรม
รายแรกของออสเตรเลียโดยจัดตัง้ ขึน้ ในปี 1978

ใครจ่ายเงินซุปเปอร์?

ท�ำไมซุปเปอร์จงึ ส�ำคัญ?

นายจ้างของคุณมีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการส่งเงินสมทบ
กองทุนซุปเปอร์เพือ่ คุณ เงินสมทบขัน้ ต�ำ่ ทีน่ ายจ้างถูก
ก�ำหนดให้ชำ� ระคือร้อยละ 9.5 ของเงินเดือนของคุณ

อายุคาดเฉลีย่ ของชาวออสเตรเลียก�ำลังเพิม่ ขึน้ ซึง่
หมายความว่าคุณอาจจะจ�ำเป็นต้องเตรียมเงินส�ำหรับการ
เกษียณอายุทยี่ าวขึน้ กว่าคนรุน่ ก่อนๆ

คุณสามารถน�ำเงินฝากในกองทุนซุปเปอร์มากขึน้ หากคุณ
ต้องการ มีแรงจูงใจทางภาษีมากมายและมีเงินจากรัฐบาลที่
คุณอาจมีคณ
ุ สมบัตไิ ด้รบั ซึง่ ออกแบบมาเพือ่ ช่วยให้เงิน
ซุปเปอร์ของคุณเติบโต

เงินบ�ำนาญชราภาพของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวอาจไม่ทำ� ให้
คุณมีความเป็นอิสระทางการเงินอย่างทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการ
เกษียณอายุอย่างสุขสบาย

ยิง่ คุณฝากเงินในกองทุนซุปเปอร์ในตอนนีม้ ากเท่าไหร่
คุณก็จะยิง่ มีเงินมากขึน้ เมือ่ เกษียณอายุ

เป้าหมายของเราคือการให้ผลตอบแทนทีด่ สี ม�ำ่ เสมอและ
บริการเป็นเลิศโดยมีคา่ ใช้จา่ ยน้อยทีส่ ดุ
เรามีสมาชิกจากทุกอาชีพและทุกระดับและไม่วา่ ใครก็
สามารถสมัครได้ ขณะนีเ้ ราเป็นหุน้ ส่วนกับสมาชิกกว่า
170,000 คนและมีเงินกว่า 4.8 พันล้านดอลลาร์ในกองทุน
ภายใต้การจัดการ

บัญชีซปุ เปอร์ของคุณมีแนวโน้มจะเป็นสินทรัพย์ทใี่ หญ่
ทีส่ ดุ ทีค่ ณ
ุ จะเคยมี ส�ำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว นีค่ อื การออม
มากกว่า 40 ปี!

ท�ำไมควรสมัคร
LUCRF Super?

✓ ค่าธรรมเนียมต�ำ่

ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเท่านั้น
เราสามารถให้ความสบายใจกับคุณตั้งแต่งานแรก
จนถึงยามที่คุณเกษียณและหลังจากนั้น

✓ ผลตอบแทนการลงทุนระยะยาวทีแ่ ข็งแกร่ง
✓ ศูนย์ตดิ ต่อและฝ่ายธุรการตงอยู
ั้ ใ่ นสำ� น ักงาน
✓ ค�ำปรึกษาทางการเงินเฉพาะบุคคล
✓ ผลิตภ ัณฑ์บำ� นาญและซุปเปอร์ทได้
ี่ ร ับรางว ัล
✓ ทางเลือกการลงทุนทีก่ ว้างขวางและหลากหลาย
✓ ประก ันภ ัยทีม่ คี วามยืดหยุน
่
✓ แอพมือถือและบริการทางออนไลน์ทปี่ ลอดภ ัย

คุณสามารถเข้าถึงซุปเปอร์ของคุณ
ได้เมือ
่ ไหร่?

ช่วยด้วย!

เงินซุปเปอร์ตามปกติจะอยูใ่ นบัญชีซปุ เปอร์ของคุณจนกว่าคุณ
จะเกษียณจากการท�ำงาน

ฉันมีซป
ุ เปอร์
หลายกอง

คุณสามารถเข้าถึงเงินซุปเปอร์ของคุณได้เมือ่

•คุณถึงอายุทสี่ ามารถเข้าถึงเงินซุปเปอร์ได้และเกษียณเป็น
การถาวร หรือ

•คุณมีอายุ 65 ปี (ไม่วา่ จะเกษียณแล้วหรือไม่)

ฉันจะเป็ นสมาชิก
LUCRF Super

ได้อย่างไร?

อายุทสี่ ามารถเข้าถึงเงินซุปเปอร์ได้ หมายถึง อายุขนั้ ต�ำ่ ทีค่ ณ
ุ
สามารถเข้าถึงเงินซุปเปอร์และเป็นอายุทรี่ ฐั บาลก�ำหนด ดังนี้

ว ันเดือนปี เกิด

อายุทส
ี่ ามารถเข้าถึง
เงินซุปเปอร์ได้

ก่อน 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

หลัง 30/6/64

60

เมือ่ คุณถึงอายุทสี่ ามารถเข้าถึงเงินซุปเปอร์ได้ คุณมี
ทางเลือกคือท�ำงานต่อไปและทดแทนรายได้ดว้ ยการ
เข้าถึงเงินซุปเปอร์ของคุณ

การมีซปุ เปอร์มากกว่าหนึง่ กอง หมายความว่า คุณ
ก�ำลังจ่ายค่าธรรมเนียมหลายครัง้
หลายปีผา่ นไป ค่าธรรมเนียมเหล่านีร้ วมกันเป็นหลาย
พันดอลลาร์ ท�ำให้คณ
ุ เหลือเงินน้อยกว่าทัง้ ทีค่ ณ
ุ
จ�ำเป็นต้องใช้เงินนัน้ มากทีส่ ดุ
เราสามารถช่วยคุณหาเงินซุปเปอร์ทสี่ ญ
ู ไป ได้และรวม
กองทุนของคุณเพือ่ ทีค่ ณ
ุ จะมีบญ
ั ชีเดียวให้คอยติดตาม

ควบคุมเงินซุปเปอร์ของคุณ
โดยการโอนไปยัง
บัญชี LUCRF Super account

ิ
เพียงกรอกใบสม ัครสมาชก
และสง่ กล ับมาถึงเรา

หาก LUCRF Super ไม่ใช่กองทุนทีน่ ายจ้าง
ของคุณเลือกไว้อยูแ่ ล้ว คุณจ�ำเป็นต้องกรอก
แบบฟอร์มเลือกกองทุนซุปเปอร์ของเราและ
ส่งให้นายจ้างของคุณ
คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเหล่านีไ้ ด้ที่
lucrf.com.au หรือโทรศัพท์ถงึ เราที่
1300 130 780

ภายใต้สถานการณ์เฉพาะเท่านัน้ ทีร่ ฐั บาลอาจอนุญาต
ให้คณ
ุ เข้าถึงเงินซุปเปอร์ได้เร็วขึน้

งานวิจยั เมือ่ เร็วๆ นี้ แสดงให้เห็นว่าเรามี
สมาชิกซุปเปอร์ทไี่ ด้รบั ความพึงพอใจมากทีส่ ดุ ในออสเตรเลีย
รอย มอร์แกน รีเสิร์ช รายงานความมั่งคั่งและกองทุนเกษียณอายุโดย รอย มอร์แกน ปี 2015

ติดต่อเรา

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