’MEAT INDUSTRY EMPLOYEES
SUPERANNUATION FUND

خالصه سود و هزینه
میسف ( )MIESFتمام سودش را به اعضا باز می گرداند
هزینه پایین تر-برگشت پول باالتر
درآمد تخصیصی – میسف ()MIESF
تاریخی – میسف مای سوپر
(نوع افزایشی)
گزینه رشد سریع
(از  ۳۱ژانویه  ۲۰۰۹آغاز شده)
ظرفیت صندوق به تاریخ  30ژوئن 2019
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 $104س 2 ( .دالر در هفته) کسر شده از هر
بعالوه  % 0.1س هزینه جبران هزینه غیر

وقتی که پولتان درحساب نوع افزایشی میسف ( )MIESFیا مای سوپر سرمایه گذاری می شود  %0.45و وقتی
که در حساب گزینه رشد سریع سرمایه گذاری می شود یا  % 0.35وقتی که گزینه رشد زیاد سرمایه گزاری شود،
از حساب شما کسر می شود .اینها هزینه های مربوط به صندوق هستند.

هزینه های ورودی یا رشد خرید /فروش یا هزینه انصراف وجود ندارد.
اعضا واجد شرایط زیر  55سال $200.000 ،پوشش بیمه بیماری های ال عالج دارند.
اعضا واجد شرایط از 55سال تاخود  64سال $100.000 ،پوشش بیمه فوت و  TIرا دارند.
اعضا واجد شرایط از 65سال تاخود  69سال $35.000 ،پوشش بیمه فوت دارند.
اعضا واجد شرایط بین  65سال تا خود  68سال $35.000 ،پوشش بیمه فوت و بیماری های ال عالج دارند.
پوشش بیمه فوت ،بیماری های العالج) ، (TIاعضا واجد شرایط زیر  30سال $150.000 ،پوشش بیمه تی.پی.دی دارند .سطح پوشش از  30تا خود 64
سالگی به شدت کاهش می یابد و در  65سالگی به صفر می رسد.
معلولیت کامل و دایمی ()TPD
از حساب هر عضو واجد شرایط مبلغی کسر می شود تا نسبت به سن عضو و میزان پوشش هزینه را پوشش
بدهد.
شما می توانید جزوه بیمه صندوق مورخ  1ژوئیه  2019را به صورت آنالین در miesf.com.au/pds
بخوانید.
محدودیت های مختلف پوشش های بیمه در صفحات  3و  4این جزوه توضیح داده شده است.
اعضایی که به سن استفاده از سوپرانویشن رسیده اند می توانند مستمری  MIESFرا با همان " هزینه ها و
پرداختی های مدیریتی" پایین که در باال مشخص شده است ،آغاز کنند .شما حداقل باید  58ساله باشید تا مستمری
بخش بازنشستگی
را در سال  2019/20شروع کنید.
امکان پرداخت های داوطلبانه بدون هیچگونه هزینه اضافی وجود دارد و ممکن است مشمول همپردازی دولتی
هم بشود.
شما شاید مشمول کسر مالیتی برای پرداخت داوطلبانه ای که به  MIESFمیکنید از درامد بعد از مالیات خود
باشید.
پرداخت های داوطلبانه
دقت بفرمایید که برای پرداخت های داوطلبانه از سن  65و به باال ،شما باید دست کم یک کار پاره وقت داشته
باشید.
در شرایط  75سال و به باال امکان پرداخت داوطلبانه به صندوق وجود ندارد.

صندوق صنعت شما

 MIESFبیش از  35سال پیش تاسیس شد .این صندوق در سراسر استرالیا به عنوان صندوق بازنشستگی چند
کارفرمایی برای افرادی که در صنعت گوشت کار می کنند ،مورد استفاده است.

آنچه ذکر شد صرفا یک گزارش کوتاه است .دقت بفرمایید که عملکرد سرمایه گذاری گذشته نشانه قابل اتکایی برای پیش بینی عملکرد آینده نیست.
جزییات عملیاتی ،هزینه وسود ما در آخرین جزوه ما تحت عنوان (پی دی اس) مورخه  1ژوئیه  2019آمده است .همچنین یک پی دی اس هم برای اعضای بخش
بازنشستگی مورخه  1ژوئیه  2019داریم.
شما می توانید این پی دی اس ها را در لینک زیر ببینید  miesf.com.au/pdsیا در صورتی که مایل به دریافت پرینت آن هستید ،لطفا با  1800 252 099تماس
بگیرید .شما باید پیش از اتخاذ تصمیم در مورد دریافت یا ادامه دریافت بهره از صندوق ،اظهاریه های افشاسازی محصوالت صندوق را در نظر بگیرید.
 Meat Industry Employees’ Superannuation Fund Pty Ltdمتولی این صندوق می باشد.
( )ABN 58 005 793 199) (AFSL 239953) (RSE L0001434با مجوزحساب مای سوپر 1731752054411

’MEAT INDUSTRY EMPLOYEES
SUPERANNUATION FUND

میسف ( -)MIESFصندوقی کوچک
با بازگشت بزرگ سرمایه گذاری
بازگشت سرمایه

هزینه های میسف ( )MIESFپایین است

بازگشت (خالص هزینه های سرمایه گذاری و مالیات) تخصیصی به حساب
اعضا برای سال مالی منتهی به  30ژوئن  2019به شرح زیر بوده است.

انتظار می رود تمامی خدمات مای سوپرارزان ،ساده ،دارای یک گزینه
سرمایه گذاری و بیمه فوت و معلولیت دایم باشند .سوپر افزایشی میسف
( )MIESFاین ویژگیها را دارد.در دراز مدت که محصوالت مای سوپر را
با سایر .صندوق های سوپرانویشن مقایسه می کنید ،می بینید که میسف
( )MIESFیکی از ارزان ترین سوپرانویشن های نوع افزایشی را داراست.

 9.2%برای اعضای صندوق تصاعدی در گزینه رشد سریع

تغییرات بزرگ در ترتیب های مربوط به بیمه

 9.5%برای اعضای گروه بازنشستگان

بیمه فوت و معلولیت دایم (تی پی دی) و بیماریهای العالج از طرف صندوق
به همه اعضا تعلق می گیرد.

 8.3%برای اعضای صندوق تصاعدی که در سوپرانویشن میسف
( )MIESFمای سوپر سرمایه گذاری کردند.

 8.3%برای انتقال به گروه مستمری بگیران بازنشستگی
سال مالی  2018/19یک دوره خوب دیگر برای بسیاری سرمایه گزاران
بود .بازگشت سرمایه بسیار چشمگیری از سهام بین المللی و امالک و سرمایه
گذاری های با بهره ثابت به دست آمد .سود سرمایه گذاری های نقدی بسیار
پایین بود.
اختصاص سود  %8.3اختصاص داده شده به اعضا در MIESF MySuper
یک بازگشت سرمایه گذاری چشمگیر و رقابتی دیگر استMIESF .
 MySuperبه نسبت سایرحسابهای My Superعموما کمتر در معرض

پوشش  $200.000فوت برای اعضا واجد شرایط زیر  55سال .این در
صورت بروز بیماری ال عالج در مراحل آغازین بیماری قابل پرداخت
است.
به اعضای واجد شرایط  55تا  64ساله پوشش  $100.000بیمه فوت و
بیماری های ال عالج تعلق می گیرد.
عضا واجد شرایط از 65سال تاخود  69سال $35.000 ،پوشش بیمه
فوت دارند .اعضا واجد شرایط  65تا  68سال ،بیمه بیماری ال عالج
$35,000هستد.

سرمایه گذاری بورسی قرار میگیرند .اگرچه این امر ممکن است در برخی
سالها سود کمتری را عاید کند ،بناست که الگوی مالیم تری از بازگشت سرمایه
در گذر زمان برای اعضا به ارمغان بیاورد و احتمال از ضرر مالی در یک
سال بخصوص را کاهش دهد.

اعضا واجد شرایط زیر  30سال $150.000 ،پوشش بیمه تی.پی.دی
دارند .سطح پوشش بیمه تی پی دی از  30سال تا خود  64سال بشدت
کاهش پیدا کرده و در  65سالگی به صفر دالر می رسد.

بازگشت  %8.3درحدود دوازدهمین بازگشت در حساب های  MySuperدر
بیش از  90صندوق های بازنشستگی استرالیا محسوب می شود.

مبلغی از حساب تمامی اعضای واجد شرایط  ،بسته به سن فرد عضو و
میزان پوشش ،کسر می شود تا هزینه بیمه را پوشش دهد.

اعضا می توانند تاثیراین بازگشت سرمایه گذاری بزرگ را بر سوپرانویشن
شان را از طریق چک کردن گزارش سود ساالنه ببینند.

جزییات بیشتر در خصوص پوشش بیمه در جزوه صندوق به مورخه 1ژوئیه
 2019موجود می باشد .این جزوه بصورت آنالین در
 miesf.com.au/pdsموجود است .محدودیت های مختلف پوشش های
بیمه در صفحات  3و  4این جزوه توضیح داده شده است.

اگر گزارش سودتان را دریافت نکردید ،لطفا با دفتر صندوق تماس بگیرید.
لطفا چند دقیقه ای وقت بگذارید و گزارش "خالصه هزینه و سود" میسف
( )MIESFدر صفحه روبرو را بخوانید.

پرداختی های تضمینی سوپرانویشن
پرداختی های تضمینی سوپرانویشن اجباری توسط کارفرمای شما باید %9.5
باشد.

میسف ( )MIESFصندوق صنعت شماست
میسف ( )MIESFدر سال  1981توسط اتحادیه کارگران صنعت گوشت
(امیو) تاسیس شد .این صندوق همچنان مورد حمایت اتحادیه می باشد .شرکت
متولی این صندوق که حساب را کنترل می کند دارای یک رییس مستقل بوده
و نیمی از مدیران توسط اتحادیه به نمایندگی از اعضا معرفی می شوند.
هدف این صندوق ارایه یک حساب سوپرانیشن ساده ،کم هزینه و کارامد است.
هدف حساب افزایشی میسف ( )MIESFموسوم به مای سوپر ،اطمینان از
امنیت سرمایه بازنشستگی شما ،یک نرخ بازگشت سرمایه مطلوب ،باالتر از
نرخ معمول سود بانک ها ،در میان مدت و بلند مدت ،بدون ریسک مالی غیر
ضروری است .کسانی که تحمل مقداری ریسک باالتر را دارند ،می توانند
بخشی از حسابشان را روی گزینه رشد سریع سرمایه گذاری کنند.
از اینکه شما عضو  MIESFهستید از شما قدردانی میکنیم و خواهشمندیم در
صورت هر گونه سوال با ما تماس بگیرید.

دولت استرالیا قوانین تازه ای وضع کرده است که ممکن است منجر به لغو
پوشش بیمه میسف ( )MIESFتان بشود .سه گروه از اعضا متاثر
می شوند:
.1

از  1ژوئیه  ،2019اگر هیچ پرداختی از شما یا کارفرماتان یا انتقال
از صندوقی دیگر از جانب شما برای مدت  16ماه دریافت نکرده
باشیم  ،یا

.2

از  1آوریل  ،2020اگر موجودی حساب تان کمتر از $6000
باشد ،یا

.3

از  1آوریل  ،2020اگر عضو صندوق بشوید و کمتر از  25سال
سن داشته باشید.

میسف ( )MIESFبا اعضایی که متاثر می شوند ،مکاتبه می کند .اگر
نامه ای دریافت کردید ،لطفا با دقت در نظر بگیرید که آیا مایلید پوشش بیمه
تان ادامه پیدا کند یا خیر.

تماس با ما
Administration Officer
Meat Industry Employees’ Superannuation Fund
2nd floor, 62 Lygon Street
CARLTON SOUTH VIC 3053

میسف ( )MIESFدارای مجوز سوپرانویشن نوع افزایشی
()My Superاست

تلفن:

تعاونی میسف ( )MIESFازسازمان مقررات احتیاطی استرالیا ،برای اعضای
خود مجوز ارایه خدمات سوپرانویشن دارد این صندوق افزایشی میسف
( )MIESFاست.

فکس:
ایمیل:
وبسایت:

 1800 252 099یا
( )03( 9662 3861یا از موبایل)
)03( 9662 2430
fundadmin@miesf.com.au
www.miesf.com.au

FARSI

