PORTUGUESE - LOST SUPER

Depósito do fundo de
aposentadoria perdido

“Você perdeu
o controle do
seu plano de
aposentadoria?”

Estima-se que um em cada dois australianos
perdeu o controle de alguma parte do seu plano
de aposentadoria. Será que você é um deles?

Passo 1:

Passo 2:

Primeiro, procure todos os extratos antigos
ou cartões de associação que possa
ter recebido. Eles conterão os detalhes
de contato do fundo. Se não puder
localizar nenhum, ligue para seus antigos
empregadores e pergunte quais fundos eles
usaram.

A primeira coisa que deve fazer é ligar para o
fundo. Informe o seu endereço postal correto
e anote seu número de inscrição. Em seguida,
precisa considerar se vai deixar o dinheiro
onde está ou se vai transferi-lo para um
outro fundo. Para comparar os fundos, faça
perguntas do tipo:

Localize todos os seus fundos
de pensão antigos

Como alternativa, entre em contato com o ATO
pelo número 13 10 20 ou use o serviço gratuito
SuperSeeker no site www.ato.gov.au.
O SuperSeeker vai lhe mostrar contas de
fundos de pensão em seu nome que foram
informadas como “perdidas” por um fundo.
Você precisará de seus dados pessoais e do
número do contribuinte (Tax File Number TFN) para fazer a busca.

Se trocou de emprego ao longo dos anos, existe a chance de que tenha várias contas de
fundos de pensão, que ainda contém o seu dinheiro. Mas, você sabe onde elas estão? E,
se também mudou de endereço, alguns desses fundos podem não saber mais como entrar
em contato com você. Quando isso acontece, seu depósito pode ser informado como
“perdido” e transferido para a Receita Federal Australiana (Australian Tax Office - ATO) ou
para um fundo de transferência elegível (ERF), no qual o dinheiro será mantido até que você
o reclame de volta. Então, como você pode localizar e organizar todos os seus depósitos?

Se localizar algum depósito
perdido, o que fazer em seguida?

• Eu tenho uma cobertura de seguro? Para
que estou segurado e quanto isso custa?
• Quanto custam todas as suas taxas?
• Há alguma taxa de saída?
• Quais foram os rendimentos do fundo?
• Posso levar esse fundo comigo de um
trabalho para o outro?
• Quais outros benefícios estão disponíveis?

Passo 3:

Decida o que é melhor para você
Por que não transferir todos os seus fundos
para a sua conta do AMIST Super? Veja a
seguir uma lista de nossos benefícios:

• Seguro de Proteção do Rendimento e
Seguro de Vida automáticos, sem perguntas!
• Taxas baixas e sem taxas de inscrição

• Rendimentos competitivos e sólidos a longo
prazo
• Visitas ao local de trabalho e seminários
educativos, onde possível

• Leve nosso fundo com você de um trabalho
para o outro
• Orientações financeiras simples pelo telefone
como parte de sua associação ao fundo
• Acesso online - 24/7

• O fundo de pensão AMIST lhe oferece um
rendimento efetivo em termos de imposto,
sem impostos sobre os ganhos, e permite
que você se aposente em seus termos
• Fundo da indústria - os lucros são para os
membros, não para os acionistas

Precisa de ajuda para decidir? Ligue para a
linha direta do AMIST Super pelo telefone
1800 808 614 para falar com um especialista
em planejamento financeiro que irá ajudálo a comparar os fundos e tomar a melhor
decisão. Esse serviço faz parte de sua
associação ao fundo e é oferecido sem
nenhum custo adicional.

Passo 4:

Como fazer a transferência para
o AMIST Super

Simplesmente preencha um Formulário
de Transferência (Rollover Form - ligue e
solicite o formulário ou faça o download no
nosso site), anexe sua prova de identidade
autenticada e nós vamos localizar seus
fundos e avisá-lo quando a transferência
tiver sido efetivada.

Linha Direta do AMIST Super

1800 808 614

www.amist.com.au
service@amist.com.au
Locked Bag 5390
Parramatta NSW 2124
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