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Geagte lede

Ek maak graag van hierdie geleentheid 
gebruik om u almal ’n gelukkige en 
suksesvolle 2020 toe te wens!
 
Ek wil vir Ellen Goodman aanhaal: “Ons 
loop 1 Januarie kamer vir kamer deur ons 
lewens,en stel ‘n lys van werk op wat 
gedoen moet word en krake wat gelap 
moet word. Miskien die jaar, om die lys te 

balanseer, moet ons deur die kamers van ons 
lewens loop, nie op soek na gebreke nie, maar 

vir potensiaal. ”

 Hierdie woorde is veral waar wanneer die 
spaarpoging vir aftrede ter sprake is. Ons wil u aanmoedig om te soek na 
die “potensiaal” en elke kans te gebruik om meer oor die Fonds te wete 
te kom en hoe u u aftreespaargeld tot die maksimum kan laat groei.

In hierdie nuusbrief gee ons aandag aan u sterftevoordeel en die opsies tot 
u beskikking. Gebruik asseblief genoeg tyd om hierdie belangrike inligting 
te lees.

Laat ons aan die begin van hierdie nuwe jaar weer ons samewerking 
bevestig om die finansiële toekoms wat u verdien, vir u te verseker.

Brief van die hoofbeampte

LEDE NUUSBRIEF
UITGAWE 1    FEB 2020

Voorligtingsessies vir lede
Ons kom besoek ’n plaaslike owerheid naby 

u!

Indien u wil hê ons moet ’n sessie naby 
u kom aanbied, stuur ’n boodskap aan 
LARetirementFundCommunication@

oldmutual.com

Algemene Jaarvergadering 
Die 36ste Algemene Jaarvergadering sal op 
29 Mei 2020 gehou word. U sal binnekort 
’n uitnodiging met al die besonderhede 

ontvang.

Lidtrusteeverkiesing 
’n Vakature vir ’n lidtrustee sal teen 01 

Januarie 2021 gevul moet word omdat me. 
Michelle van Zyl se termyn as lidtrustee op 

31 Desember 2020 ten einde loop. 

Hou hierdie ruimte dop vir meer inligting!

Gebeure om op die 
uitkyk voor te wees in 

2020

Hoe kry ek toegang na die lede app?

Jy kan ook www.laretirementfund.co.za besoek en op die veilige webtuiste-toepassing klik.

Soek vir 
InTouch 

deur Verso. 
Laai af en 
Aanvaar.

Maak oop in 
die InTouch 
App. Klik op 

Inteken.

Kies Nuwe 
Gebruiker.

Vul u Van, ID-nommer 
en Selfoonnommer 
in. Klik op Registreer.

Gaan na 
Google Play 
of App Store.

U sal ’n SMS met u Gebruikersnaam 
en Wagwoord ontvang sodra u 

suksesvol geregistreer het. Gebruik 
hierdie besonderhede om by die 

InTouch deur Verso-toepassing in 
te teken.
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Sterftevoordeel – van toepassing op lede wat hulle ná
1 Augustus 2017 by die Fonds aangesluit het

Lidmaatskap van die Fonds beteken dat u die opsie het om te besluit oor die dekkingsbedrag wat u behoeftes en sak die beste 
pas. U kon dus die vlak van dekking kies wat u nodig gehad het toe u by die Fonds aangesluit het. Indien u nie toe ’n keuse 
uitgeoefen het nie, het u vir die verstek-dekkingsbedrag van toepassing op u ouderdomsgroep, gekwalifiseer.

Onthou dat u ook kan besluit om u dekking met ingang van 1 Julie elke jaar en/of binne 3 maande ná ’n 
lewensveranderende gebeurtenis te verhoog of te verlaag.

Vir watter voordeel kwalifiseer ek?

Die tabel hieronder toon die verskillende ouderdomsgroepe, die vlak van dekking beskikbaar vir elke ouderdomsgroep by 
afsterwe (veelvoude van jaarlikse pensioendraende salaris) en die verstekkeuse van toepassing indien u nie ’n formele keuse 
by toetrede tot die Fonds gemaak het nie. Om vir die verstek-opsie te kwalifiseer, beteken dat u voordeel outomaties op 1 
Julie ná u 50ste verjaardag van 3 keer u jaarlikse pensioendraende salaris tot 2 keer u jaarlikse pensioendraende salaris sal 
verminder.

Ouderdom Veelvoud van jaarlikse pensioendraende salaris
Jonger as 30 Keuse (veelvoude van jaarlikse pensioendraende salaris) Geen dekking, 1, 2, 3, 4, 5 keer

Verstek Drie keer jaarlikse pensioendraende salaris 

Ouderdom 30-39 Keuse (veelvoude van jaarlikse pensioendraende salaris) Geen dekking, 1, 2, 3, 4, 5 keer

Verstek Drie keer jaarlikse pensioendraende salaris

Ouderdom 40-49 Keuse (veelvoude van jaarlikse pensioendraende salaris) Geen dekking, 1, 2, 3, 4, 5 of 6 keer

Verstek Drie keer jaarlikse pensioendraende salaris

Ouderdom 50-54 Keuse (veelvoude van jaarlikse pensioendraende salaris) Geen dekking, 1, 2, 3, 4, 5 keer

Verstek Twee keer jaarlikse pensioendraende salaris

Ouderdom 55-75 Keuse (veelvoude van jaarlikse pensioendraende salaris) Geen dekking, 1 of 2 keer

Verstek Twee keer jaarlikse pensioendraende salaris

Wat is my huidige sterftedekking?

Gaan asseblief na die afdeling vir lid-inligting op die veilige webtuiste of kry besonderhede via Verso se selfoontoepassing, of 
u kan by die Fonds se Sentrum vir Ondersteuningsdienste om hulp aanklop.

Watter opsies het ek?

A   Verander u dekkingsbedrag op 1 Julie

Een keer per jaar kan u u dekkingsbedrag verander deur u verkose veelvoud te verhoog of te verlaag. U aansoek om die 
verhoging van u dekking moet die administrateur teen 31 Maart bereik, en indien dit deur die versekeraar goedgekeur 
word, sal die verhoging op die 1ste van die maand wat op die versekeraar se goedkeuring volg, in werking tree (op 
die vroegste 1 Julie). ’n Aansoek om die verhoging van sterftedekking is onderhewig daaraan dat u bewyse van goeie 
gesondheid aan die versekeraar voorlê. Die mediese inligting wat vereis word, sal deur die versekeraar bepaal word en 
die koste verbonde aan mediese toetse en/of ondersoeke sal deur die versekeraar betaal word. Indien u besluit om u 
dekking te verlaag, moet u aansoek teen 31 Mei ontvang word. Geen mediese inligting word vereis as ’n verlaging 
in sterftedekking versoek word nie. U kan die vorm onder risikovoordele (risk benefits) op die webtuiste kry: Vorm vir 
verandering van versekerde sterftevoordeel-opsie (Change in insured death benefit option form).

B   Om u dekking binne 3 maande ná ’n lewensveranderende gebeurtenis te verander

U kan ook kies om u dekking te verhoog of te verlaag nadat iets groots in u lewe gebeur het. ’n Lewensveranderende 
gebeurtenis word gedefinieer as ’n troue, egskeiding, die dood van ’n eggenoot, die geboorte van ’n kind, ’n bevordering 
by die werk, of ’n verandering in die indiensnemingskontrak van permanent en heeltyds na ’n vastetermyn-kontrak en 
omgekeerd. U het 3 maande vanaf die datum van die gebeurtenis om vir ’n verandering in lewensversekeringsdekking 
aansoek te doen. Verkry asseblief die vorm van die webtuiste onder risikovoordele: Vorm vir lewensveranderende gebeure 
wat ’n verandering van versekerde sterftevoordeel en ongeskiktheidsinkomstevoordeel noodsaak. (Life events that require 
a change in insured death and disability income benefits option form).
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C   Verskuiwing na volgende ouderdomsgroep

Verskuiwing vanaf die 30-39 ouderdomsgroep na die 40-49 ouderdomsgroep – u kan kies om u dekking van ’n 
veelvoud van 5 keer u jaarlikse pensioendraende salaris na 6 keer u jaarlikse pensioendraende salaris te verhoog.
Verskuiwing vanaf die 40-49 ouderdomsgroep na die 50-54 ouderdomsgroep – u maksimum veelvoud verminder 
van 6 na 5 keer u jaarlikse pensioendraende salaris. Lede wat die keuse van 6 keer die jaarlikse pensioendraende salaris 
gekies het, sal outomaties vanaf die 1ste Julie wat volg op die lid se 50ste verjaardag na 5 keer die jaarlikse pensioendraende 
salaris geskuif word.
Verskuiwing vanaf die 50-54 ouderdomsgroep na die 55-75 ouderdomsgroep – u maksimum veelvoud verlaag 
van 5 keer tot 2 keer u jaarlikse pensioendraende salaris. Op die 1ste Julie wat volg op die bereiking van die ouderdom van 
55 jaar, sal lede wat 5, 4 of 3 keer hul jaarlikse pensioendraende salaris as dekking gekies het, se sterftedekking outomaties 
na 2 keer hul jaarlikse pensioendraende salaris verander word.

Die volgende is belangrik om te onthou:
••   Die maksimum dekking verminder soos wat die ouderdom verhoog. Die rede hiervoor is dat dekking duurder word  
    namate ons ouer word. Die Trustees verkies dat lede soveel moontlik vir hul aftrede spaar eerder as om groot premies vir  
    sterftedekking te betaal.
••   Indien u in die 30-39 ouderdomsgroep is en die maksimum veelvoud van 5 keer u jaarlikse pensioendraende salaris 
    gekies het, en u geen keuse oor ’n verandering van dekking maak wanneer u na die 40-49 ouderdomsgroep oorskuif nie, 
    sal u steeds outomaties vir ’n veelvoud van 5 keer u jaarlikse pensioendraende salaris kwalifiseer wanneer u na die 40-49 
    ouderdomsgroep oorskuif. Dit is ondanks die feit dat u aansoek kon gedoen het om u dekking na ’n veelvoud van 6 keer u 
    jaarlikse pensioendraende salaris te verhoog.
••   Indien u in die 40-49 ouderdomsgroep is en die maksimum veelvoud van 6 keer u jaarlikse pensioendraende salaris gekies 
    het, en u maak geen keuse wanneer u na die volgende ouderdomsgroep oorskuif nie, sal die nuwe maksimum veelvoud van 
    5 keer se dekking op u van toepassing wees wanneer u na die 50-54 ouderdomsgroep oorskuif.
••   Vanaf die 1ste Julie wat volg op die bereiking van die ouderdom van 55 jaar, sal die maksimum veelvoud van 2 keer die 
    jaarlikse pensioendraende salaris as dekking geld.

Wat is die belangrikste ouderdomme waarop veranderinge in die maksimum dekking intree?

•   Wanneer u 40 word, kan u u maksimum dekking na 6 keer u jaarlikse pensioendraende salaris opskuif.
•   Wanneer u 50 word, word u maksimum veelvoud van 6 na 5 keer u jaarlikse pensioendraende salaris erminder.
•   Wanneer u 55 word, word u maksimum veelvoud van 5 tot 2 keer u jaarlikse pensioendraende salaris verminder.

Om te sorg vir diegene wat u liefhet

Hoewel die dood ’n onderwerp is wat ons liefs vermy, bly 
die volgende gesegde waar: “Niks in hierdie lewe is seker nie, 
behalwe die dood en belastings.”

Daar is nietemin ’n paar eenvoudige dinge wat u kan doen 
om seker te maak dat u geliefdes nie onnodige vertragings 
met die verwerking van ’n eis moet trotseer wanneer u te 
sterwe kom nie.

1.  Benoeming van begunstigdes

Voordat ’n sterftevoordeel uitbetaal kan word, moet die Fonds 
seker maak dat almal wat van u vir finansiële ondersteuning 
afhanklik was, met ander woorde al u afhanklikes en enige 
persoon teenoor wie u ’n wetlike verpligting van finansiële 
ondersteuning gehad het, op ’n billike en regverdige wyse 
oorweeg en beskerm word.
 
Om dit te doen, maak die Raad van Trustees staat op die 
besonderhede verskaf in u begunstigde-benoemingsvorm en 
enige bykomende inligting verskaf deur u werkgewer, kollegas 
en familielede. ’n Volledige en bygewerkte benoemingsvorm 
maak die proses makliker en help om te verseker dat die 
afhandeling van die eis so glad en vinnig moontlik geskied.
 



U kan die besonderhede van u begunstigdes bywerk deur die begunstigde-benoemingsvorm op die Fonds se webtuiste 
www.laretirementfund.co.za te voltooi.

2.   Bywerking of opstel van u laaste wens en testament

Baie van ons lede wat in diens gesterf het, het ongelukkig geen geldige testament gehad nie. Dit maak dinge baie moeiliker en 
spanningsvol vir hul geliefdes omdat dit baie jare kan neem om so ’n boedel af te handel. Dit laat familielede vir ’n onbepaalde 
tyd onvermydelik sonder enige, of baie beperkte toegang tot geld.

U kan hierdie situasie voorkom deur ’n testament op te stel. Ons kan u hiermee bystaan deur u na kundige individue te 
verwys. Indien u belangstel, kontak die Fond se Seutrum vir Ondersteuningsdienste.
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