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LEDE
NUUSBRIEF

AFTREEFONDS

Geagte Lede

Te midde van hierdie onseker tye is 
dit belangrik vir u om te weet dat die 
Fonds begrip het daarvoor dat u die 

versekering moet hê dat ons steeds 
die vasstaande en betroubare vennote is 

wat u nodig het om u aftreedoelwitte en 
-drome binne bereik te hou. As ’n Fonds werk 

ons steeds onvermoeid agter die skerms om seker te maak u het 
al die nodige gereedskap om op koers te bly vir ’n gemaklike 
aftrede. In hierdie nuusbrief kan u meer lees oor hoe ons seker 
maak dat die kostedoeltreffendste voordele beskikbaar is, ons 
nuwe administratiewe stelsel en die bekendstelling van ons nuwe 
beleggingseenheid-diensverskaffer.

Lekker lees!

Bly in kontak

Onthou dat ons saam op hierdie reis is en ons net doeltreffend 
kan kommunikeer as ons in kontak met mekaar bly. Daarom 
is dit baie belangrik dat u seker maak die Fonds het u korrekte 
kontakbesonderhede aangeteken. Dit sluit u selfoonnommer en 
e-posadres in omdat dit die enigste manier is waarop ons u kan 
kontak wanneer die posdiens nie goed werk nie.

Hou asseblief u besonderhede bygewerk deur ons op enige van die 
volgende maniere te kontak:

E-pos: support@laretirementfund.co.za

Telefoon: 021 943 5305

Faks:  021 917 4114

Whatsapp:  081 806 9959 (van 08h00 tot 16h00)

Algemene jaarvergadering

Ons wil elke lid wat die tyd bestee 
het om by ons Fonds se eerste 
virtuele algemene jaarvergadering 
in te skakel, graag hartlik bedank. U 
voortgesette deelname aan die Fonds se 
bedrywighede weerspieël u verbintenis 
tot ons vennootskap en u uiteindelike 
doelwit van ’n gemaklike aftrede. 

Indien u die vergadering nie kon bywoon 
nie, knyp asseblief ’n tydjie af om na die 
opname van die AJV op die webtuiste 
by www.laretirementfund.co.za te kyk.

Nota van die hoofbeampte

Hoofbeampte
Ilse Hartlief
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Jaarlikse hersiening van versekerde voordele

Die raad van trustees is daartoe verbind om seker te maak dat die versekerde voordele waartoe u toegang het, die 
maksimum waarde tot u lewe toevoeg sonder dat dit te duur word. Om hiervan seker te maak, hersien die raad gereeld 
u Fondsvoordele en maak veranderinge waar hulle voel dit in u beste belang is. Die besonderhede is op die Fonds se 
webtuiste beskikbaar en ’n kort oorsig word hieronder gegee.

Ongeskiktheid-inkomstevoordeel – geen 
verhoging nie

Hierdie voordeel is met ingang van 
1 Augustus 2019 herontwerp in ’n poging om ’n 
onbekostigbare verhoging in die huidige koers van 
1,87% van pensioendraende salaris te voorkom. Alle 
lede het destyds spesifieke kommunikasie hieroor 
ontvang. Dit was die regte besluit omdat die koers 
van 1,87% van pensioendraende salaris vir die tweede 
agtereenvolgende jaar onveranderd gelaat is. Die 
huidige koers bly dus onveranderd vir die tydperk vanaf 1 
Julie 2021 tot 30 Junie 2022. Die maksimum toelaatbare 
maandelikse voordeel is ook nogmaals verhoog.

Begrafnisdekking – aangepaste tariewe, 
voortgesette waarde vir geld 

Die tariewe vir begrafnisdekking is die 
afgelope vier jaar elke jaar verlaag. Dit het tot 
aansienlike besparings vir ons lede en dus verhoogde 
bydraes tot hul aftreespaargeld gelei. Die versekeraar, 
Sanlam, het hierdie tariewe met ingang van 1 Julie 
2021 hersien as gevolg van ’n toename in die aantal 
begrafnis-eise sedert 2020, hoofsaaklik weens COVID-19. 
’n Markondersoek is ook gedoen om seker te maak die 
nuwe tariewe is die beste wat vir ons lede aangebied 
kan word.

Die tariewe is vanaf 1 Julie 2021 tot 30 Junie 2022 soos 
volg:

Begrafnisdekking

Tarief per lid per maand van krag vanaf 
1 Julie 2021

Opsie 1 – 
R30 000

Opsie 2 –
R40 000

Opsie 3 – 
R55 000

Begrafnis-
dekkings-
premie

R47.00 pm R62.70 pm R86.20 pm

Hierdie nuwe tariewe is steeds 16% laer as die 
oorspronklike tariewe van toepassing toe die drie 
voordele-opsies in Augustus 2016 bekendgestel is.

Vrywillige gevreesdesiektevoordeel – 
geen verhoging nie

Alle lede is die eenmalige opsie gegee om 
hierdie voordeel in Februarie 2018 te kies, toe drie 
opsies met hul ooreenstemmende vlakke van dekking 
aangebied is. Nuwe lede kon sedert hierdie datum 
hierdie voordeel binne drie maande ná hul aansluiting 
as lede van die Fonds opneem of van die hand wys. Die 
tariewe het in 2019 en 2020 onveranderd gebly. Die raad 
is nogmaals verheug om aan te kondig dat die tariewe 
vir al drie opsies vir die tydperk vanaf 1 Julie 2021 tot 
30 Junie 2022 onveranderd bly.

Doodsvoordele – aangepaste tariewe, 
voortgesette waarde vir geld

Die nuwe buigsame ouderdomsgroepge-
gronde voordelestruktuur is op 1 Augustus 2017 
geïmplementeer. Die tariewe het in 2018 onveranderd 
gebly, is in 2019 met 5% verlaag en met ingang van 1 
Julie 2020 weer onveranderd gelaat. Die versekeraar, 
Momentum, het hierdie tariewe ook met ingang van 1 
Julie 2021 hersien as gevolg van ’n toename in die aantal 
doodseise sedert 2020, hoofsaaklik weens COVID-19. ’n 
Markondersoek is ook gedoen om seker te maak die 
nuwe tariewe is die beste wat vir ons lede aangebied 
kan word. 

Die tariewe is vanaf 1 Julie 2021 tot 30 Junie 2022 soos 
volg: 

Ouderdomsgroepe Eenheidsprys vanaf 
1 Julie 2021

Jonger as 30 jaar 23.66

30-39 31.37

40-49 56.69

50-54 85.72

55-64 115.74

65-69 260.09

70-75 363.66

Enkelbedrag-doodsvoordeelkoste word uitgedruk as ’n 
eenheidsprys per R1000 se dekking. 

Voorbeeld: U is 29 jaar oud en u jaarlikse pensioendraende salaris = R400 000. 
U kies dekking van 2 X u jaarlikse pensioendraende salaris = dekking van R800 000.
Berekening: 800 000 x 23,66(eenheidsprys)/1000 = premie van R189 pm wat van die werkgewer se bydrae 
tot die Fonds afgetrek word.
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Die raad van trustees kondig met genoeë twee opwindende nuwe ontwikkelings aan, wat vanaf 1 Julie 2021 in werking 
sal tree:

•  Die bekendstelling van die Fondsadministrateur (d.w.s. Verso Finansiële Dienste) se nuwe administratiewe stelsel 
    genaamd Verso InSight vir alle aktiewe lede, pensioenarisse en lewende annuïtante binne die Fonds, en

•  Die aanstelling van Sanlam as die Fonds se nuwe eenheidsdiensverskaffer.

    Meer hieroor hieronder…

Die nuwe stelsel, Verso InSight, is deeglik getoets. Die huidige en nuwe stelsels is verskeie maande lank saam bedryf 
en aan streng vergelykings blootgestel. Verso InSight bied hiervolgens ’n hoër en beter vlak van funksionaliteit vir beide 
lede en die administrateur. 

Die nuwe stelsel sal vanaf 1 Julie 2021 vir alle aktiewe lede van die Fonds, en vanaf 1 Augustus 2021 vir alle pensioenarisse 
en lewende annuïtante binne die Fonds in werking tree.

Wat beteken dit vir my as lid?

Dit stel u in staat om moeiteloos en veilig 
beheer van u finansiële toekoms te neem. U 
sal alles waartoe u tans toegang het, op ’n 
gebruikersvriendeliker manier met behulp 
van Verso se web- en mobiele toepassing 
kan nagaan. Dit stel u ook in staat om u 
persoonlike besonderhede of begunstigde-
benoemings aanlyn te verander. Klik hier 
vir ’n lys van voordele.

Wat moet ek vanaf 1 Julie 2021 doen?

Indien u tans vir die Verso-webtoep of Intouch mobiele toep geregistreer is, sal u huidige gebruikersnaam en wagwoord 
onveranderd bly en gebruik kan word om vanaf 1 Julie 2021 toegang tot Verso se InSight-platform te verkry. Dit is 
belangrik om daarop te let dat u Verso se nuwe Insight mobiele toep vir u tablet of slimfoon van óf Apple of u Android-
toestelverskaffer se onderskeie toepwinkels sal moet aflaai. Die skakel na Verso se Insight-webtoep sal vanaf 1 Julie 
2021 op die Fonds se webtuiste beskikbaar wees. U toegang tot die vorige Neuron-webplatform sal op 30 Junie 2021 
gedeaktiveer word.

Indien u nog nooit die Verso-toep gebruik het nie, sal u vanaf 1 Julie 2021 vir Verso InSight op die nuwe Verso InSight-
platform moet registreer. Klik hier en volg die vier maklike stappe om te registreer. Die “klik daardeur”-brosjure gee 
ook maklik verstaanbare prentjies van die nodige stappe vir diegene wat Verso InSight met ’n tablet, slimfoon, of hul 
gunstelingwebblaaier wil gebruik.

Indien u oor enigiets wonder, kontak die Fonds asseblief per:

Telefoon: 021 943 5305

E-pos: support@laretirementfund.co.za

Whatsapp: 081 806 9959 (van 08h00 tot 16h00) - Stuur ’n WhatsApp aan ons en ons skakel u dadelik terug.

Nuwe administratiewe stelsel

https://laretirementfund.co.za/wp-content/uploads/2021/06/LARF_Emailer-Member-Web-Intro-06-2021-v1.pdf
https://laretirementfund.co.za/wp-content/uploads/2021/06/LARF_Emailer-Member-Web-Intro-06-2021-v1.pdf
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Soos u weet, word u lidaandeelwaarde daagliks in eenhede met ’n spesifieke waarde uitgedruk. Dit beteken dat ’n 
bygewerkte waarde van u lidaandeel elke dag beskikbaar is en kan wissel, afhangende van die waarde van die Fonds 
se onderliggende beleggings soos van toepassing op u gekose beleggingsportefeulje. Dit stel u in staat om, wanneer u 
ook al wil, te gaan kyk wat die jongste waarde van u lidaandeel is. 

Die diens wat beleggingswaarde in eenhede uitdruk, is sedert die instelling van die Fonds se risikoprofiel-
beleggingsportefeuljes in 2014 suksesvol deur Sygnia verskaf.

Waarom dan die verandering van diensverskaffer?

Sanlam sal dieselfde diens teen ’n beduidend laer koste lewer, wat beteken hierdie kostebesparing kan aan u as lid 
van die Fonds oorgedra word. Met verloop van tyd sal ’n meer vaartbelynde administrasiekostebedeling gevestig word. 
Die raad van trustees is vol vertroue dat Sanlam, as die nuwe diensverskaffer, dieselfde uitstekende diens sal lewer as 
wat die Fonds van die vorige diensverskaffer ontvang het. Ons sien almal daarna uit om saam met die nuwe span van 
Sanlam te werk. 

Sal die verandering my as lid raak?

Nee, dit sal geen uitwerking op ons lede hê nie. Daar sal egter aanvanklik terwyl die diens ingestel word, ’n tydperk van 
10 werksdae wees waartydens geen eise deur die Fonds se administrateur verwerk sal kan word nie. Die 10 werksdae 
word verdeel in vyf werksdae voor Junie se maandeinde en vyf werksdae ná Junie se maandeinde. Dit beteken dat 
indien u bedank of uit diens tree en u toegang tot u Fondsvoordele wil kry, dit by die ontvangs van u dokumentasie oor 
’n onttrekking- of aftree-eis, óf voor 24 Junie óf ná 7 Julie 2021, verwerk sal word.

U werkgewer sal ook oor bogenoemde ingelig word. 

Nuwe beleggingseenheid-diensverskaffer


