
Early Access to 
Superannuation 
and its future 
impacts to you 

The COVID-19 crisis and its flow-on  
effects have many of us reassessing our 
financial positions. 

The Federal Government recently announced temporary 
changes to the early release conditions for individuals.  
The Government is allowing affected individuals to access up 
to $10,000 of their superannuation before July and a further 
$10,000 between July and September this year.

The scheme is administered by the Australian Taxation Office 
(ATO) through the my.gov.au website. The scheme comes  
into effect on 20 April 2020. Details can be accessed at the 
following page:

https://www.ato.gov.au/Individuals/Super/Withdrawing-and-
using-your-super/Early-access-to-your-super/

This payment will be helpful for some, however, members 
should consider all the facts. Something to consider is that 
investment markets are at relatively low levels due to volatility 
created by the COVID-19 pandemic. By taking money out 
now members will be selling their superannuation assets at 
the bottom of the market, it's like selling your house during a 
property price slump, you lock in your losses.

As at 31 March 2020

ENGLISH

CB107 03-20

Continued over the page >

Ран пристап до 
Superannuation 
и неговите 
идни влијанија 
врз вас 

Кризата COVID-19 и нејзините проточни ефекти 
направија многумина од нас од нас повторно да 
ја проценат нашата финансиска состојба.

Федералната влада неодамна објави привремени промени  
во условите за предвремено ослободување за поединци.  
Владата им дозволува на погодените поединци пристап до 
10.000 американски долари од нивната уплата во пензиски 
фонд пред јули и уште 10.000 австралиски долари помеѓу јули 
и септември оваа година.

Планот ќе го спроведува австралиската даночна управа (АТО) 
преку веб-страницата my.gov.au. Планот стапува на сила на 
20-ти април 2020 година. Деталите се достапни на  
следната страница:

https://www.ato.gov.au/Individuals/Super/Withdrawing-and-
using-your-super/Early-access-to-your-super/

Оваа исплата ќе биде корисна за некои, но сепак, членовите 
треба да ги разгледаат сите факти. Нешто што треба да се земе 
во предвид е дека инвестиционите пазари се на релативно 
ниски нивоа поради променливоста создадена од пандемијата 
COVID-19. Со земање пари сега членовите ќе го продаваат 
својот пензиски имот на дното на пазарот, тоа е како да  
си ја продавате куќата за време на пад на цената на имотот,  
ги заклучувате загубите.

На 31 март 2020 година
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Taking $20,000 from your super now can have 
a significant effect on your balance come 
retirement. To illustrate:

The calculation is provided for illustration purpose and is based on certain 
assumptions including, but not limited to, the following: 
1.  Assumes default Growth (Cbus MySuper) option during the accumulation 

phase.
2. Default insurance cover of 4 units for Manual members. 
3. Assumes long-term CPI at 2.5% and rise in living standard at 1% p.a.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. You 
should look at your own financial position, objectives and requirements 
before making any financial decisions. 

The cost to your balance at retirement (Age 67)

Withdrawal 1

$10,000
Pre July 1 2020

Withdrawal 2

$10,000
July to Sept 2020

-$189,000

Age: 25 years  |  Salary: $50,000 
Current Super balance: $22,000

Withdrawal 1

$10,000
Pre July 1 2020

Withdrawal 2

$10,000
July to Sept 2020

-$110,000

Age: 35 years  |  Salary: $70,000
Current Super balance: $60,000

Withdrawal 1

$10,000
Pre July 1 2020

Withdrawal 2

$10,000
July to Sept 2020

-$64,000

Age: 45 years  |  Salary: $90,000
Current Super balance: $85,000
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Земањето на 20.000 долари од вашата пензија 
може да има значителен ефект врз вашиот 
биланс откако ќе се пензионирате. За илустрација:

Пресметката е направена заради илустрација се заснова на одредени 
претпоставки вклучувајќи го, но не ограничувајќи се на, следното: 
1.  Прифаќање на стандардната опција за раст (Cbus MySuper) за време на 
фазата на акумулација.

2. Стандардно осигурување на 4 единици за членови физички работници. 
3.  Зазема долгорочен CPI индекс од 2,5% и пораст на животниот 
стандард на 1% годишно.

Минатиот перформанс не е сигурен показател за идното делување. Треба 
да ја погледнете вашата сопствена финансиска состојба, цели и барања 
пред да донесете какви било финансиски одлуки. 

Чинење на вашиот биланс при 
пензионирање (возраст 67 години)

Повлекување 1

10.000 ДОЛАРИ
Пред 1 јули 2020 година

Повлекување 2

10.000 ДОЛАРИ
Од јули до септември 

2020 година

- 189.000 ДОЛАРИ.

Возраст: 25 години  |  Плата: $50,000 
Тековно пензиско салдо:: $22 000 

Повлекување 1

10.000 ДОЛАРИ
Пред 1 јули 2020 година

Повлекување 2

10.000 ДОЛАРИ
Од јули до септември 

2020 година

- 110.000 ДОЛАРИ.

Возраст: 35 години  |  Плата: $70,000
Тековно пензиско салдо: $60 00

Повлекување 1

10.000 ДОЛАРИ
Пред 1 јули 2020 година

Повлекување 2

10.000 ДОЛАРИ
Од јули до септември 

2020 година

- 64.000 ДОЛАРИ.

Возраст: 45 години  |  Плата: $90,000
Тековно пензиско салдо: $85 000
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Consider your Insurance Cover
The insurance most members get through Cbus provides 
ongoing financial protection and security for you and your 
family. If you withdraw your super and your balance gets too low, 
you may not be able to cover the costs of your insurance and 
this cover will stop. 

Other Potential Financial Sources 
and Financial Relief
There are a number of sources of financial assistance as 
industry and governments respond to the crisis. Some of these 
maybe a better short-term solution with less long-term impacts 
on your financial future.

Federal Government COVID-19 Support 
Schemes
The Federal Government is progressively releasing financial 
support packages. Follow this link to find eligibility criteria and 
links to apply:

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/
affected-coronavirus-covid-19

Supplement payments of $750
All eligible Centrelink payment recipients will receive a $750 
payment in April 2020 and another $750 payment in June/July 
2020, payment from 13 July 2020 is subject to the member 
getting an eligible payment or have an eligible concession card 
on 10 July 2020.

Jobkeeper Payment
The federal government announced a new scheme on 30 March. 
Legislation is to be finalised. Click here to find out more: 

https://treasury.gov.au/sites/default/files/2020-03/Fact_
sheet_Info_for_Employees_0.pdf

Loan Holidays
It may be possible to request a temporary pause on your 
mortgage. Each bank will have different approaches and it may 
vary according to the loan product you have. 

Rental Assistance
You might be eligible for rental assistance through the Federal 
Government's COVID response packages:

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/
centrelink/rent-assistance

Managing Debt
If your income is disrupted, debt can become an issue that you 
need to manage. The National Debt helpline has easy to use 
resources and a counseling service.

https://ndh.org.au/debt-problems/covid19/

Continued over the page >

CB107 03-20

MACEDONIAN

Размислете за вашето 
осигурување
Осигурувањето кое повеќето членови го добиваат преку 
Cbus обезбедува тековна финансиска заштита и сигурност 
за вас и вашето семејство. Ако ја повлечете вашата пензија и 
вашето салдо стане премногу ниско, можеби нема да можете 
да ги покриете трошоците за вашето осигурување и ова 
покритие ќе престане. 

Други потенцијални финансиски 
извори и финансиска помош
Постојат голем број извори на финансиска помош како што 
индустријата и владите реагираат на кризата. Некои од 
нив можеби се подобро краткорочно решение со помалку 
долгорочно влијание врз вашата финансиска иднина.

Планови за поддршка на федералната 
влада COVID-19
Федералната влада постепено ги ослободува пакетите за 
финансиска поддршка. Следете ја оваа страна за да ги пронајдете 
критериумите за подобност и линковите за аплицирање:

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/
affected-coronavirus-covid-19

Дополнителни исплати од 750 австралиски долари
Сите приматели на плаќања од Центарот ќе добијат плаќање 
од 750 австралиски долари во април 2020 година и уште 750 
австралиски долари во јуни/јули 2020 година, плаќањето 
од 13-ти јули 2020 година зависи од тоа дали членот ќе 
биде исплатен или ќе има концесиона картичка со право на 
повластица на 10-ти јули 2020 година.

Плаќање на вработен
Федералната влада објави нов план на 30- ти март. Законот треба 
да биде финализиран. Кликнете тука за да дознаете повеќе: 

https://treasury.gov.au/sites/default/files/2020-03/Fact_
sheet_Info_for_Employees_0.pdf

Оддложување на заемите
Можно е да побарате привремена пауза на хипотеката. 
Секоја банка ќе има различни пристапи и може да варира во 
зависност од вашиот кредитен производ. 

Помош за изнајмување
Може да имате право на помош за изнајмување преку 
пакетите за справување со COVID на федералната влада:

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/
centrelink/rent-assistance

Управување на долгот
Ако вашиот приход е нарушен, долгот може да стане проблем со 
кој треба да се справите. Телефонската служба за информации 
на Националниот Долг има ресурси и советничка служба кои се 
лесни за користење. 

https://ndh.org.au/debt-problems/covid19/
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CB107 03-20

ENGLISH

Industry Schemes
You may also have entitlements through your membership of 
various industry schemes. Please use the following websites to 
get the latest information. If you are a member of a Union, they 
can also assist with further relevant information.

Redundancy Schemes

Queensland and NT

ACIRT https://www.acirt.com.au/

BERT https://www.bert.com.au/

CIRT https://www.cirt.com.au/

MERT https://www.mert.com.au/Home/

Western Australia

Reddifund https://www.reddifund.com.au/

ACIRT https://www.acirt.com.au/

Protect https://www.protect.net.au/

Victoria

ACIRT https://www.acirt.com.au/

Incolink https://www.incolink.org.au/

Protect https://www.protect.net.au/

Australian Capital Territory 

ACIRT https://www.acirt.com.au/

New South Wales

ACIRT https://www.acirt.com.au/

MERT https://www.mert.com.au/Home/

South Australia

ACIRT https://www.acirt.com.au/

Birst https://www.birst.com.au/

Protect https://www.protect.net.au/

Tasmania

Incolink https://www.incolink.org.au/

Long Service Leave

Queensland

QLeave https://www.qleave.qld.gov.au/

Western Australia

My leave https://www.myleave.wa.gov.au/

Victoria

Co Invest https://www.coinvest.com.au/

South Australia

Portable leave https://www.portableleave.org.au/

Tasmania

Tasbuild https://tasbuild.com.au/

Northern Territory

NTbuild http://www.ntbuild.com.au/

New South Wales

Long Service Leave 
Corporation https://www.longservice.nsw.gov.au/

Australian Capital Territory 

ACT Leave https://actleave.act.gov.au/
construction/workers/claims

Continued over the page >
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Индустриски шеми
Исто така, може да имате права преку вашето членство 
во различни индустриски шеми. Ве молиме користете ги 
следниве веб-страници за да добиете најнови информации. 
Ако сте член на синдикат, тие исто така може да помогнат со 
понатамошни дополнителни соодветни информации.

Шеми за невработеност

Queensland и NT

ACIRT https://www.acirt.com.au/

BERT https://www.bert.com.au/

CIRT https://www.cirt.com.au/

MERT https://www.mert.com.au/Home/

Western Australia

Reddifund https://www.reddifund.com.au/

ACIRT https://www.acirt.com.au/

Protect https://www.protect.net.au/

Victoria

ACIRT https://www.acirt.com.au/

Incolink https://www.incolink.org.au/

Protect https://www.protect.net.au/

Australian Capital Territory 

ACIRT https://www.acirt.com.au/

New South Wales

ACIRT https://www.acirt.com.au/

MERT https://www.mert.com.au/Home/

South Australia

ACIRT https://www.acirt.com.au/

Birst https://www.birst.com.au/

Protect https://www.protect.net.au/

Tasmania

Incolink https://www.incolink.org.au/

Долг службен одмор

Queensland

QLeave https://www.qleave.qld.gov.au/

Western Australia

My leave https://www.myleave.wa.gov.au/

Victoria

Co Invest https://www.coinvest.com.au/

South Australia

Portable leave https://www.portableleave.org.au/

Tasmania

Tasbuild https://tasbuild.com.au/

Northern Territory

NTbuild http://www.ntbuild.com.au/

New South Wales

Long Service Leave 
Corporation https://www.longservice.nsw.gov.au/

Australian Capital Territory 

ACT Leave https://actleave.act.gov.au/
construction/workers/claims
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Contact Cbus

1300 361 784 8am to 8pm (AEST/AEDT) 
Monday to Friday, closed on national public holidays

cbusenq@cbussuper.com.au
cbussuper.com.au

Cbus, Locked Bag 5056
PARRAMATTA NSW 2124

Visit Cbus in person in Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth 
and Sydney. 
Details: cbussuper.com.au/contact

Cbus’ Trustee is United Super Pty Ltd. ABN 46 006 261 623 AFSL 233792 Cbus 
ABN 75 493 363 262
This information is about Cbus. It doesn’t take into account your specific needs, 
so you should look at your own financial position, objectives and requirements 
before making any financial decisions. Read the relevant Cbus Product Disclosure 
Statement and related documents to decide whether Cbus is right for you. Call 
1300 361 784 or visit cbussuper.com.au for a copy. 

Helping members find the right 
information
It's important that our members can access information about 
their account and entitlements at any given time. We're now 
providing the right tools to assist members that come from a 
non-english speaking background. 

Accessing the Interpreter service is 
easy through Cbus
Step 1 –  Call our service centre on 1300 361 784

Step 2 –   Ask to speak to an interpreter, and have the member 
details handy.

Step 3 –   It may take some time but the Cbus consultant will get 
the interpreter on the phone.

Step 4 –   Once the security questions checks are complete, 
the member and/or their representative can ask any 
question about their account and the answers will be 
translated. 
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Контактирај со Cbus

1300 361 784 8 часот до 20 часот (AEST/AEDT) 
Од понеделник до петок, затворено за државните празници

cbusenq@cbussuper.com.au
cbussuper.com.au

Cbus, Locked Bag 5056
PARRAMATTA NSW 2124

Посетете го Cbus лично во Adelaide, Brisbane, Melbourne, 
Perth и Sydney. 
Детали: cbussuper.com.au/contact

Cbus ’Trustee is United Super Pty Ltd. ABN 46 006 261 623 AFSL 233792 Cbus 
ABN 75 493 363 262
Оваа информација е за Cbus. Не ги зема предвид вашите специфични потреби, 
па треба да ја погледнете вашата сопствена финансиска состојба, цели и  
барања пред да донесете какви било финансиски одлуки. Прочитајте ја 
соодветната изјавата за објавување на производи на Cbus за да одлучите  
дали Cbus е вистински за вас. Јавете се во Cbus на 1300 361 784 или посетете го  
cbussuper.com.au за примерок.

Помагаме на членовите да ги 
најдат вистинските информации
Важно е нашите членови да имаат пристап до информации за 
нивната сметка и права во секое време. Сега ги обезбедуваме 
вистинските алатки за да им помогнеме на членовите кои 
имаат од не-англиска не-англиско потекло. 

Пристапот до службата за 
преведувачи е лесен преку Cbus
Чекор 1 –  Јавете се во нашиот сервисен центар на 1300 361 784

Чекор 2 –  Побарајте да зборувате со преведувач, и имајте ги 
податоците за членот при рака.

Чекор 3 –  Може да потрае некое време, но консултантот на 
Cbus ќе го ќе обезбеди преведувач на телефон. 
преведувачот на телефон.

Чекор 4 –  Откако ќе завршат со проверување на безбедносните 
прашања, членот и/или неговиот/нејзиниот 
претставник може да постави прашања во врска со 
нивната сметка а одоговорите ќе бидат преведени.


