O que é o Plano

de
Aposentadoria?
PORTUGUESE - WHAT IS SUPER

O que é e como funciona o
plano de aposentadoria?

O plano de aposentadoria (em inglês superannuation ou
super como é geralmente chamado) é uma forma de
plano de poupança para a aposentadoria. Na Austrália,
se você receber $450 ou mais por mês antes de
descontar o imposto, seu empregador pode ser
obrigado a colocar uma certa quantidade de dinheiro
em um fundo de pensão para você. Isso é chamado de
Garantia do Plano de Aposentadoria. Esse dinheiro é
seu e é pago ao fundo para ajudá-lo a economizar
para sua aposentadoria. Você geralmente não pode
acessar esse dinheiro até que se aposente.
O Governo Australiano tornou o plano de aposentadoria
obrigatório para a maioria dos trabalhadores
australianos alguns anos atrás.

O que um fundo de pensão
faz com seu dinheiro?

Os fundos de pensão aceitam as contribuições dos
empregadores, como as do seu empregador, e
investem o dinheiro em coisas tipo moeda, ações e
propriedades para você. O objetivo é que, ao longo do
tempo, os valores regulares que seu empregador
deposita em seu nome se transforme em uma grande
quantidade para que use na aposentadoria. Haverá
ocasiões em que o valor do investimento diminuirá
devido a acontecimentos fora do controle direto do
Administrador (como ocorreu no mundo inteiro em
2008), no entanto, nosso objetivo é fazer sua poupança
de aposentadoria render a longo prazo.
Suas contribuições do plano de aposentadoria estão
sendo pagas ao AMIST Super, o maior fundo de
pensão da indústria da carne da Austrália, porque você
ou o seu empregador escolheram o AMIST Super.

Use o poder da composição para fazer
seu plano de aposentadoria render.

Uma das decisões mais inteligentes que você pode tomar é começar a investir
no plano de aposentadoria logo cedo. A razão? Assim, pode ter a vantagem
dos ganhos compostos.
Os ganhos compostos são ganhos pagos sobre ganhos. Em outras palavras, os
ganhos são aplicados não apenassobre o dinheiro que efetivamente depositou em sua
conta do fundo de pensão, mas também sobre os ganhos que estiver recebendo
sobre aqueles depósitos.
E quanto mais tempo investir, maior será o impacto dos ganhos compostos, então
realmente compensa começar o quanto antes você puder.

Você pode ter o controle do seu plano de
aposentadoria.
Você pode ter o controle do seu plano de aposentadoria desde o início e ajudá-lo a
render ao longo do tempo. Há muitas maneiras de fazer contribuições adicionais e
pode haver todos os tipos de benefícios em se fazer isso.

Mantendo o seu plano de aposentadoria
organizado
1 Coloque toda a sua pensão em uma única conta

Se tiver várias contas de fundos de pensão, você pode estar desperdiçando dinheiro
ao pagar taxas e encargos a cada uma delas. Pare de perder dinheiro verificando se
colocar toda a sua pensão no AMIST Super vai ajudá-lo.

2 Reforce o seu plano de aposentadoria

Fazer contribuições extras para o seu plano de aposentadoria (acima das contribuições
normais do seu empregador) pode realmente ajudá-lo a fazer o seu fundo render. Você
pode fazer essas contribuições de várias formas:
- Transferência bancária automática (débito direto)
- Dedução em folha de pagamento
- BPAY (sistema de pagamento eletrônico)
- Cheque ou ordem de pagamento
Além do mais, você também pode se qualificar para a Co-contribuição do Governo,
em que o Governo Federal atualmente iguala suas contribuições após o imposto em
até $500 (faça o download da folha informativa em nosso site ou telefone para mais
informações).

3 Busque orientações

Para saber como fazer o seu plano de aposentadoria funcionar para você, converse
com nosso Orientador Financeiro (Money Coach) no telefone 1800 808 614. Tudo
isso faz parte de sua conta do fundo e os nossos consultores poderão lhe mostrar
como obter o máximo de sua associação ao AMIST Super.

4 Forneça o seu número de contribuinte (TFN)

Certifique-se de que nós temos o seu TFN em nossos registros.
* “pagamento” refere-se à remuneração do tipo OTE (Ordinary Time Earnings), ou seja, de horas ordinárias
de trabalho, conforme definido na Lei da Garantia do Plano de aposentadoria (Administração) de 1992.
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