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Brief vanaf die Hoofbeampte

Welkom by u eerste nuusbrief vir lede van 2017.

Ons is halfpad deur 2017 en ek hoop almal van u 

kon reeds ’n paar van daardie nuwejaarsvoornemens 

laat waar word; of dat u ten minste ’n paar nuwes 

aangepak het wat 2017 gedenkwaardig gaan help 

maak. 

Die Trustees van die LA Aftreefonds werk soos  

altyd steeds onvermoeid om seker te maak die 

Fonds net die beste voordele aan ons lede bied.  

Ons streef voortdurend daarna om u met alles 

binne ons vermoë te help om ’n gemaklike aftrede 

te verseker. 

Ons is verheug om in hierdie uitgawe ’n paar 

opwindende veranderinge aan die struktuur van u 

versekerde voordele aan te kondig. 

Geniet die leesstof!

Ilse Hartlief
Hoofbeampte
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Waarom die verandering?
Ons help ons lede reeds meer as 70 jaar lank om te spaar 

vir die aftrede wat hulle verdien. Ons kon hierin slaag deur 

die klem te plaas op die AFBRING VAN KOSTES EN DIE 

OPSTOOT VAN AFTREESPAARGELD!

Vroeër vanjaar het die versekeraar verantwoordelik vir die 

Fonds se sterfte- en ongeskiktheidsvoordele ons oor ’n 

beplande verhoging in kostes ingelig. Die Raad van Trustees 

het met behulp van hul voordelekonsultante, Simeka, 

begin met ’n omvattende hersiening van die Fonds se 

versekeringsvoordele. 

Die resultate van hierdie proses het bevestig dat die Fonds 

se bestaande versekeringsvoordele nie meer heeltemal 

voldoen aan lede se behoeftes nie. 

Ná deeglike oorweging is besluit om beide die sterfte- 

en ongeskiktheidsvoordele te herstruktureer. Die nuwe 

struktuur is kostedoeltreffend, dit fokus op die vlak van 

voordele wat vir elke ouderdomsgroep van belang is, en 

verskaf groter buigsaamheid aan u, ons lede. 

Hierdie nuwe voordele sal met ingang van 1 Augustus 2017 

aan nuwe lede bekendgestel word, en van 1 September 2017 

vir u, ons bestaande lede, geld.

Wat is die veranderinge?
STERFTEVOORDELE

Bestaande Nuwe

Kategorie A 5.35 x jaarlikse pensioendraende 
salaris plus u Lidaandeel ’n Keuse van 

’n veelvoud 
van jaarlikse 

pensioen-
draende 

salaris vir u 
spesifieke 

ouderdoms-
groep*

Kategorie B 4.25 x jaarlikse pensioendraende 
salaris plus u Lidaandeel 

Kategorie C 3.05 x jaarlikse pensioendraende 
salaris plus u Lidaandeel

Kategorie D Geen sterftevoordeel – lidaandeel 
betaalbaar

Kategorie E ’n Enkelbedrag volgens ouder-
domsgroep plus u lidaandeel 

*Voorbeeld: U is tans 51 jaar oud. U mag kies om geen 

dekking te hê nie, of u mag kies om een van 1, 2, 3, 4 of 5 keer 

u jaarlikse pensioendraende salaris as sterftedekking te hê.

U kan u vlak van sterftedekking kies deur u veelvoud van 

jaarlikse pensioendraende verdienste te bepaal. Die koste 

van die sterftevoordeel styg natuurlik wanneer u die 

veelvoud van dekking opstoot, en soos wat u ouer word.  

U kry egter jaarliks die geleentheid om u 

sterftedekkingsvlak te verlaag en die besparing te gebruik 

om meer van u bydrae na u groeiende lidaandeel binne die 

Fonds (naamlik u aftreevoordeel) toe te wys.

Huidige  
ouderdom

Veelvoude van jaarlikse pensioendraende 
salaris beskikbaar per ouderdomsgroep

Jonger as 30 Geen dekking 1 2 3 4 5

30 tot 39 Geen dekking 1 2 3 4 5

40 tot 49 Geen dekking 1 2 3 4 5 6

50 tot 54 Geen dekking 1 2 3 4 5

55 en ouer Geen dekking 1 2 3 4

Die kostes van die sterftevoordeeldekking is gebaseer op 

’n eenheidstarief wat as ’n aantal sent per R1 000-dekking 

aangegee word:

• Jonger as 30 = 21.2c

• 30-39 = 28.1c

• 40-49 = 50.8c

• 50-54 = 76.8c

• 55 en ouer = 103.7c

Hierdie kostes sal soos voorheen steeds van die werkgewer 

se bydrae tot die Fonds afgetrek word.

Veranderinge aan die versekerde sterfte- en ongeskiktheidsvoordele
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ONGESKIKTHEIDSVOORDELE
Bestaande Nuwe

Kategorie A
Ongeskiktheid-inkomstevoordeel 
van 75% van pensioendraende 
salaris

Ongeskiktheid-
inkomste-
voordeel 

van 75% van 
pensioen-

draende salaris. 

Kategorie B

4.25 x jaarlikse pensioen-
draende salaris as 
enkelbedrag plus lidaandeel as 
enkelbedragvoordeel betaalbaar

Kategorie C
Geen dekking – lidaandeel as 
enkelbedrag betaalbaar

Kategorie D
Geen dekking – lidaandeel as 
enkelbedrag betaalbaar

Kategorie E

Ongeskiktheid-inkomstevoordeel 
van 75% van pensioendraende 
salaris plus 2 x jaarlikse pensioen-
draende salaris as enkelbedrag.

Die Trustees het ’n ongeskiktheidsvoordeel gekies wat 

dieselfde vir alle lede sal wees. Die versekeringsaanbod is die 

mees toepaslike versekeringsproduk, naamlik ’n maandelikse 

(belastingvrye) ongeskiktheidsinkomstevoordeel van 75% 

van pensioendraende salaris, met u fondslidmaatskap, 

begrafnisdekking en sterftevoordeelversekering wat van krag 

bly. Die ongeskiktheidseis bly geldig en betaalbaar. Die koste 

van die ongeskiktheid-inkomstevoordeel is vasgestel op 

1.837% van u pensioendraende salaris en sal soos voorheen 

van die werkgewers se bydrae tot die Fonds afgetrek word. 

Neem asseblief kennis:  Alle versekeringstariewe word 

jaarliks hersien – die tariewe hierbo getoon, sal van  

1 September 2017 geld en daarna jaarliks hersien word. 

Wat moet ek doen?
Alle huidige lede sal die geleentheid hê om:

• ’n Nuwe vlak van sterftedekking te kies; en om

•  Die ongeskiktheidsdekking-inkomstevoordeel te kies, of dit 

van die hand te wys.

In die volgende paar weke sal u ’n brief ontvang met 

besonderhede oor en verduidelikings van die oorgangsproses, 

die keuses wat u moet maak en die betrokke sperdatums. 

Maak asseblief seker dat u die inligting deeglik lees en 

verstaan, die verskeie opsies oorweeg en die keuse maak wat 

u omstandighede die beste pas. 

Indien u nie u gedetailleerde brief teen 17 Julie 2017 

ontvang het nie, kontak asseblief die Fonds om ’n afskrif 

aan te vra:

Telephoon (021) 943 5305

E-pos support@laretirementfund.co.za

Neem asseblief kennis:  Verstek-versekeringsvoordele 

baie soortgelyk aan u bestaande voordele is deur die Trustees 

geïdentifiseer en die verstek-opsie sal geïmplementeer word 

in die geval van daardie lede wat nie ’n spesifieke keuse 

uitoefen voor die sluitingsdatum in die brief aangedui nie.
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Kontak ons asseblief indien u enige van die artikels in English/Afrikaans of Xhosa 
benodig.

Die LA Aftreefonds het hard agter die skerms gewerk om 

elke moontlike koste vir u af te bring. Gevolglik is ons trots 

om aan te kondig dat ons daarin kon slaag om met ingang 

van 1 Julie 2017 ’n verlaging van 8% in die koste van u 

begrafnisvoordele te beding.

Wat beteken dit vir u?
Laer koste beteken meer geld beskikbaar om te spaar. 

Die geld gespaar as gevolg van die verlaagde koste 

van u begrafnisvoordeel sal ’n groter toewysing aan u 

aftreespaargeld tot gevolg hê. 

Die nuwe maandelikse premies word in die tabel hieronder 

uiteengesit:

Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3

Lid R30 000 R40 000 R55 000

Eggenoot R30 000 R40 000 R55 000

Kinders van 14 en ouer R30 000 R40 000 R55 000

Kinders van 6 tot 13 R20 000 R20 000 R27 500

Kinders jonger as 6 R10 000 R10 000 R10 000

Doodgebore kinders R5 000 R5 000 R10 000

Ou maandelikse premie R56.10 R74.80 R102.85

Nuwe maandelikse premie R51.60 R68.80 R94.60

Die randwaarde wat ’n mens spaar, kan dalk vandag 

onbeduidend lyk, maar die kragtige uitwerking van tyd en 

saamgestelde rente sal uiteindelik ’n ander storie vertel. 

Kom ons aanvaar dat ’n ekstra R5 na u maandelikse 

aftreebesparing gaan. Hierdie maandelikse bydrae van 

net R5 oor 20 jaar sal danksy die uitwerking van 

saamgestelde rente ’n addisionele R3 333.43 (met 

inflasie van 6% en ’n beleggingsopbrengs van 9%) by u 

aftreespaargeld voeg. Hierdie voorbeeld toon duidelik 

dat elke enkele besparing, maak nie saak hoe klein nie, 

inderdaad ’n verskil kan maak. 

Ons fokus bly op lae kostes en hoë groei van u 

aftreespaargeld!

Laer koste, meer spaargeld!


