Como faço para escolher o
meu fundo de pensão?
Veja abaixo algumas coisas que você deve considerar ao escolher o fundo de pensão
certo para você. O fundo de pensão tem:
Baixas taxas de administração e de investimento
Retorno sobre o investimento sólido e de longo prazo
Conhecimento da indústria de carnes
Proteção automática dos rendimentos para os associados
Cobertura flexível do seguro por morte e por incapacidade total e permanente
Representantes do serviço que visitem o seu local de trabalho regularmente
para ajudar a responder as suas perguntas
Educação, informação e ferramentas para auxiliar você
Acesso a consultores financeiros qualificados

O AMIST
Super
preenche
todos os
requisitos!

Serviço de conta online
A oportunidade de permanecer no fundo se você sair do seu emprego atual
A opção de receber uma pensão ao se aposentar

Qual o próximo passo?

Veja no verso o formul
ário para preencher qu

ajudá-lo a escolher o seu

• Faça a sua escolha. O AMIST Super incluiu uma lista de verificação no verso desse
formulário para ajudá-lo a decidir o melhor fundo de pensão para você.
• Faça a sua adesão! Você vai precisar falar com o nosso RH ou com o pessoal da
folha de pagamento para resolver como cadastrar você em um fundo de pensão.
Você também pode preencher o formulário de seleção do fundo. Você encontra a
versão própria do AMIST Super neste pacote e o ATO tem um formulário padrão
disponível também.
• Traga outros fundos de pensão que você tenha anteriormente para o fundo de
pensão que você escolher agora. Quanto mais fundos de pensão você tiver, mais
taxas você paga. Contudo, você precisa considerar os seguros que você tem com
esses fundos de pensão.
• Considere cuidadosamente as coberturas de seguro com qualquer fundo de
pensão que você aderir. Na indústria de carnes, é ainda mais importante certificar-se
de que você tem a cobertura de seguros correta, incluindo seguro de vida, seguro
por incapacidade total e permanente e proteção à renda. O AMIST Super fornece
a cobertura padrão para todos os três tipos de seguro, mas é importante que você
tenha a quantidade de cobertura certa para as suas necessidades. Pode ser que você
precise aumentar a sua cobertura.

Para fazer a escolha certa sobre o fundo de pensão, recomenda-se que você leia todos os
documentos fornecidos pela empresa onde você trabalha sobre vários fundos de pensão e
considerar qual é o mais apropriado para os seus objetivos, para a sua situação financeira e
para as suas necessidades.

fundo de pensão

e vai

Como faço para escolher o fundo de pensão certo para mim?

Responda Sim ou Não na tabela em relação ao que é importante para você em um fundo de pensão. É
importante que as pessoas que trabalham na indústria de carnes entendam que as coberturas de seguros
oferecidas por cada fundo de pensão são muito diferentes. Encontre o fundo de pensão com a cobertura que
satisfaça as suas necessidades.
Importante para você

Oferecido
pelo AMIST

Um fundo de pensão que entenda a indústria de
1	
carnes

Sim

Não

2

Não tenha taxa de adesão

Sim

Não

3

Taxas baixas

Sim

Não




Histórico de desempenho do investimento forte e
4	
de longo prazo

Sim

Não



Opções de investimento fáceis de entender e
5	
descomplicadas

Sim

Não



Cobertura
automática para morte e incapacidade

total e permanente após a adesão

Sim

Não



Proteção automática de 75% da renda garantida
7	
pela cobertura de proteção da renda

Sim

Não



Capacidade de aumentar / diminuir a cobertura do
8	
seguro

Sim

Não



9

Sim

Não

Sim

Não




Fundo de pensão da indústria: os lucros são para
11	
os associados

Sim

Não



12

Sim

Não



Serviços personalizados com visitas regulares aos
13	
locais de trabalho

Sim

Não



14

Sim

Não



Serviços adicionais tais como planos de saúde e
15	
ofertas dos bancos

Sim

Não



Tenha recebido prêmios e reconhecimento por ser
16	
um fundo de pensão de qualidade

Sim

Não



6

10

Acesso a planejamento financeiro
Sem comissão para corretores

Acesso online fácil à sua conta

Pensão para aposentadoria

Outro fundo
de pensão

Outro fundo
de pensão



O AMIST Super oferece todos esses benefícios e características. Se você quiser aderir ao AMIST Super, fale
com o RH ou com o pessoal da folha de pagamento e peça uma cópia da Declaração de Divulgação do
Produto ou visite www.amist.com.au para obter uma cópia.

www.amist.com.au

Linha Direta do AMIST Super:

Emitido por Australian Meat Industry Superannuation Pty Ltd (ABN 25 002 981 919, AFSL 238829, Licença RSE L0000895) como
Administrador do Australian Meat Industry Superannuation Trust (ABN 28 342 064 803, Registro RSE R1001778). O material fornecido é
somente para fins de informação e não deve ser considerado como recomendação. O Administrador não levou em consideração as suas
circunstâncias financeiras pessoais quando criou esta comunicação. Antes de tomar qualquer decisão sobre o seu plano de aposentadoria,
recomenda-se que procure ajuda de um consultor financeiro qualificado. O AMIST Super contratou a Money Solutions (AFSL 258145) para
proporcionar aos associados consultoria financeira simples como parte da sua filiação. Qualquer consultoria financeira fornecida pela
Money Solutions é concedida de acordo com sua própria AFSL. Entre em contato com o AMIST Super pelo telefone 1800 808 614 para obter
orientações financeiras qualificadas simples, sem nenhum custo adicional.

1800 808 614

