MEAT INDUSTRY EMPLOYEES’
SUPERANNUATION FUND

Resumo de benefícios e custos
O fundo MIESF devolve todo o seu lucro para os seus associados
Rentabilidade mais alta – Custos mais baixos
Rentabilidade alocada – MIESF MySuper

2018/19

Histórico – MIESF MySuper

Média de 5 anos
Média de 10 anos
Média de 20 anos
Média de 36 anos

8,3% a.a. (9,5% a.a. para a seção de Pensão)
8,3% a.a. para Pensionistas da Transição à Aposentaria
8,0% a.a. (8,9% a.a. para a seção de Pensão)
8,3% a.a. (9,2% a.a. para a seção de Pensão)
7,0% a.a. (7,8% a.a. para a seção de Pensão)
8,6% a.a. (Seção de pensão com início em 1995)

Opção de Alta Rentabilidade
(início em 31/01/2009)

2018/19
Média de 5 anos
Média de 10 anos

9,2% a.a.
9,4% a.a.
10,3% a.a.

Tamanho do Fundo em domingo,
30 de junho de 2019

Ativos líquidos
Associados
Empregadores “ativos” registrados
Administração

Tarifas administrativas e Preços

Seguro de vida, doenças graves (DG) e
invalidez total e permanente (TPD)

Seção de Pensão

Contribuições Voluntárias

O seu Fundo de Classe

$883 milhões
21.700
2.350
$104 a.a. ($2 por semana) deduzidos de cada conta
mais 0.1% a.a. de taxa de recuperação de gastos indiretos.

0,45% a.a. do saldo da sua conta quando estiver investido no fundo MIESF MySuper ou 0,35% a.a.
do saldo de sua conta quando estiver investido na Opção de Alta Rentabilidade. Esses são os
custos relacionados aos investimentos do Fundo.
Não há taxas de adesão ou buy/sell spreads (diferencial de oferta e procura) ou taxas de
cancelamento.
Associados elegíveis com menos de 55 anos possuem $200.000 em seguro de vida e doenças
graves.
Associados elegíveis entre 55 e 64 anos (inclusive) possuem $100.000 de seguro de vida e de DG.
Associados elegíveis entre 65 e 69 anos (inclusive) possuem $35.000 de seguro de vida.
Associados elegíveis entre 65 e 68 anos (inclusive) possuem $35.000 de seguro de doenças
graves.
Associados elegíveis com menos de 30 anos possuem $150.000 de seguro de invalidez total e
permanente (TPD). O nível de cobertura reduz rapidamente dos 30 aos 64 anos e atinge $0 com 65
anos.
Um valor é deduzido da conta de cada associado elegível para cobrir o custo dependendo da idade
do associado e o nível do seguro.
O boletim informativo sobre os seguros do Fundo datado de segunda-feira, 1 de julho de 2019 pode
ser visualizado on-line no site miesf.com.au/pds.
As várias restrições de cobertura são explicadas nas páginas 3 e 4 do boletim informativo sobre
seguros.
Os associados que atingiram a “Preservation Age” (idade definida pelo governo) podem começar um
Fundo MIESF com as mesmas “Taxas e Custos de Administração” de baixo custo conforme definido
acima. É necessário ter pelo menos 58 anos de idade para começar um fundo em 2019/20.
Os Associados podem fazer contribuições voluntárias sem custo adicional e essas contribuições
podem ser qualificadas para contribuições governamentais extras.
Você também pode ter direito a requerer deduções no imposto de renda sobre suas contribuições
voluntárias feitas ao MIESF de sua renda líquida.
Observe que se você tiver 65 anos ou mais, deverá estar empregado no mínimo em meio-período
para poder fazer contribuições voluntárias de associado.
Caso você esteja com mais de 75 anos, você não poderá fazer estas contribuições voluntárias.
O MIESF foi estabelecido há mais de 35 anos. O Fundo opera em toda a Austrália como um fundo
de múltiplos empregadores fornecendo fundo de garantia para aqueles trabalhando na indústria de
carnes.

As informações acima são apenas um resumo. Observe que o desempenho de investimentos passados não é um indicador preciso de desempenho
futuro.
Detalhes dos benefícios, custos e operações do Fundo estão contidos na nossa recente Declaração de Divulgação de Produto (PDS)
de segunda-feira, 1 de julho de 2019. Também há um PDS para os associados da seção de Pensão de segunda-feira, 1 de julho de
2019.
Os PDSs podem ser acessados on-line no site miesf.com.au/pds ou, caso queira uma cópia impressa, telefone para 1800 252 099.
Você deverá considerar as Declarações de Divulgação de Produto do Fundo antes de tomar a decisão de adquirir ou continuar com
os seus interesses no Fundo.
O Fiduciário do Fundo é Meat Industry Employees’ Superannuation Fund Pty Ltd
(ABN 58 005 793 199) (AFSL 239953) (RSE L0001434) MySuper Authorised 17317520544110

MEAT INDUSTRY EMPLOYEES’
SUPERANNUATION FUND

MIESF – Um fundo pequeno com
GRANDE retorno no investimento
Rendimentos de investimentos

O MIESF possui tarifas baixas

Os rendimentos (líquidos dos custos e impostos dos
investimentos) alocados às contas de associados para o ano
fiscal encerrado em 30 de junho de 2019 foram:

Todos os produtos MySuper foram desenvolvidos como uma
opção de investimento simples e com tarifas baixas, e seguro
de vida e invalidez total e permanente. O MIESF MySuper
possui essas características. Ao longo do tempo você poderá
comparar os produtos MySuper e perceberá que o MIESF é
um dos fundos de garantia com os custos mais baixos da
Austrália.

8,3%

para Associados de Acumulação investidos no
MIESF MySuper

9,2%

para Associados de Acumulação na Opção de
Alta Rentabilidade

9,5%

para Associados de Pensão aposentados

8,3%

para Pensionistas da Transição à Aposentaria

O ano fiscal de 2018/19 foi mais um período muito bom para
muitos investidores. Os rendimentos alcançados foram
excelentes em ações, imóveis e investimentos de renda fixa
no mercado australiano e internacional. O retorno sobre
investimentos em dinheiro foi bem baixo.
O retorno de 8,3% alocado a associados que investiram no
MIESF MySuper é outro retorno de investimento excelente e
altamente competitivo. As contas MySuper do MIESF
geralmente possuem baixa exposição aos investimentos em
ações em comparação com outras contas MySuper. Esse
aspecto pode produzir rendimentos mais baixos em alguns
anos, mas a intenção é produzir um modelo mais nivelado de
rendimentos para os associados ao longo do tempo e ter
menos chance de perdas em determinados anos.
O retorno de 8,3% é aproximadamente o 12º mais alto das
contas MySuper entre mais de 90 fundos de pensão
australianos.
Os Associados verão os impactos desses grandes
rendimentos de investimentos em sua conta de fundo de
garantia ao verificarem o seu Extrato de Benefícios Anual.
Caso não receba o seu Extrato de Benefícios, favor entrar em
contato com o Fundo.
Favor rever o “Resumo de benefícios e custos” para o
MIESF apresentado na página ao lado.

Contribuições de fundo de garantia

Grandes Mudanças aos Acordos de Seguro
O seguro de vida, invalidez total e permanente (TPD) e
doenças graves é fornecido para todos os associados
elegíveis.
O seguro de vida de $200.000 para associados elegíveis
com menos de 55 foi mantido. Este benefício também é
pago “inicialmente” em casos de doenças graves.
Associados elegíveis entre 55 e 64 anos (inclusive) possuem
$100.000 de seguro de vida e doença grave.
Associados elegíveis entre 65 e 69 anos (inclusive) possuem
$35.000 de seguro de vida. Os associados de 65 a 68 anos
também possuem $35.000 de seguro para doenças graves.
Associados elegíveis com menos de 30 anos possuem
$150.000 de seguro de invalidez total e permanente (TPD).
O nível de cobertura de TPD reduz rapidamente dos 30 aos
64 anos e atinge $0 com 65 anos.
Uma quantia é deduzida da conta de cada associado
elegível para cobrir o custo do seguro, dependendo da
idade do associado e o valor do seguro.
Mais detalhes sobre a cobertura de seguro estão
disponíveis no Boletim Informativo sobre Seguros do Fundo
de segunda-feira, 1 de julho de 2019 acessível on-line no
site miesf.com.au/pds. As várias restrições de cobertura
são explicadas nas páginas 3 e 4 do boletim informativo
sobre seguros.
O governo australiano aprovou novas leis que podem
resultar no cancelamento do seu seguro no MIESF.
Três grupos de associados serão afetados:
1.

A partir do dia 1º de julho de 2019, se não
recebermos contribuições do associado e de seu
empregador ou uma transferência de outro fundo em
seu nome por mais de 16 meses; ou

2.

A partir do dia 1º de abril de 2020, se o saldo da sua
conta for menor que $6.000; ou

3.

A partir do dia 1º de abril de 2020, se um novo
associado for menor de 25 anos de idade.

As contribuições obrigatórias ao fundo de garantia feitas pelo
seu empregador devem ser 9,5% da sua renda ordinária.

O MIESF é o seu Fundo de Classe
O MIESF foi criado em 1981 pela AMIEU. O Fundo continua
a ser apoiado pelo Sindicato. A empresa Fiduciária
controladora do Fundo possui um presidente independente e
metade dos diretores são nomeados pelo Sindicato para
representar os Associados.
O objetivo do Fundo é oferecer aos trabalhadores da
indústria de carne um fundo de garantia simples, eficiente e
com custos baixos. O objetivo do MIESF MySuper é garantir
a segurança do seu fundo de aposentadoria e fornecer um
índice de rendimento razoável acima dos índices oferecidos
pelos bancos a médio e longo prazo sem precisar aceitar
riscos financeiros excessivos. Os Associados que podem
tolerar graus de risco mais altos podem investir parte ou toda
a sua conta na Opção de Alta Rentabilidade.
Agradecemos por ser um associado do MIESF e lembramos
que você pode entrar em contato conosco a respeito de
qualquer dúvida.

O MIESF é autorizado como MySuper
O Fiduciário do MIESF foi autorizado pela Autoridade de
Regulamentação Prudencial Australiana (APRA) para
fornecer o MIESF MySuper aos seus associados.

O fundo MIESF entrará em contato com os associados
afetados. Caso receba uma carta, por favor avalie
cuidadosamente se deseja manter seu seguro.

Dados para contato
Administration Officer
Meat Industry Employees’ Superannuation Fund
2nd floor, 62 Lygon Street
CARLTON SOUTH VIC 3053
Telefone: 1800 252 099 ou
(03) 9662 3861 (para chamadas de celular)
Fax:
(03) 9662 2430
E-mail:
fundadmin@miesf.com.au
Website:
www.miesf.com.au

PORTUGUESE

