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WELKOM
Baie welkom by die NMG Umbrella SmartFund. Jy is belangrik vir die fonds en ons wil vir jou nu�ge inlig�ng tee. 

Jou werkgewer neem deel aan die NMG Umbrella SmartFund om hulle werknemers, soos jy, te help om vir hulle 

a�rede te spaar. Wanneer jy a�reeouderdom bereik en jy nie meer vir jou werkgewer kan werk nie, sal die geld 

wat jy in die fonds gespaar het, help om jou van 'n inkomste voorsien.

Hierdie boekie verduidelik hoe die fonds werk en op wa�er voordele jy gereg�g is wanneer jy a�ree, wat gebeur 

wanneer jy van werk verander, wat jou familie sal kry as jy sterf, hoe jou fonds bestuur word, hoe om jou 

a�reespaargeld te laat groei en wie om te kontak as jy hulp nodig het.

Die voordeeltabel wat saam met hierdie boekie kom, gee jou meer besonderhede oor die voordele wat jy in jou 

werkgewer se afdeling van die fonds het. Jy moet na die voordeeltabel kyk om te sien of jou voordele die 

ongeskiktheid- en begrafnisvoordeel insluit.

WAT MOET JY SAAM MET HIERDIE BOEKIE ONTVANG?
Jy moet ook die volgende kry:

· 'n  enVoordeeltabel;

· 'n Beleggingsboekie.

As jy nie hierdie inlig�ng ontvang nie, moet jy asseblief jou werkgewer daarvoor vra omdat jy die inlig�ng moet lees 

en verstaan. Die inlig�ng is ook beskikbaar op die fonds se aanlynportaal, h�ps://www.adminportal.nmg.co.za/

WIE BEHARTIG DIE FONDS?
Die raad van trustees behar�g die fonds

Die raad bestuur die NMG Umbrella SmartFund. Die raad word gelei deur die wet en die fondsreëls. Daar is vier 

raadslede – twee is ona�anklik en twee word deur die borg aangestel. Die borg is die maatskappy wat die fonds 

ges�g het. 

Die raad moet:

RAAD

Stappe neem om seker te 

maak dat die belange van 

alle lede beskerm word

Onpartydig optree ten 
opsigte van lede en 

beguns�gdes

Met behoorlike sorg, 

omsig�gheid en in 

goedertrou optree

Botsing van belange 
vermy



Jou deelnemende werkgewer

Die fondsreëls sê dat elke deelnemende werkgewer 'n bestuurskomitee mag hê. Die werkgewer besluit of daar 'n 

bestuurskomitee vir die werknemer se deel van die fonds sal wees. As 'n werkgewer 'n bestuurskomitee het, moet 

lede op daardie komitee verteenwoordig word. As daar nie 'n bestuurskomitee vir 'n werkgewer is nie, sal jou 

werkgewer verteenwoordigers aanstel om te help om die fonds vir sy lede te bestuur.

Die fondsreëls

Die raad besluit oor die fondsreëls. Die reëls sê hoe die fonds sal werk en gee 'n raamwerk vir die werking van die 

fonds. Hierdie reëls is belangrik omdat dit uiteensit wa�er voordele deur die fonds gebied kan word en hoe die 

fonds bestuur moet word.

Die fonds het algemene reëls wat op alle lede van toepassing is en wat uiteensit hoe die fonds sal werk. Die fonds 

het ook spesiale reëls wat op jou werkgewer se deel van die fonds van toepassing is. Die spesiale reëls sê ook wie 

aan die fonds kan behoort, wat die bydraekoers is, wat die versekerde voordele is, die normale a�reeouderdom en 

ander kwessies spesifiek tot jou werkgewer se deel van die fonds. 

Jy het die reg om die fondsreëls te sien. Jy kan 'n kopie van die fondsreëls by jou werkgewer kry of by die fonds by 

hulle geregistreerde adres. As die inlig�ng in hierdie boekie verskil van die inlig�ng in die reëls, sal die reëls altyd 

hierdie boekie tersyde stel.

HOE DIE FONDS WERK
EElke maand word 'n bedrag geld tot die fonds bygedra en vir jou belê in die beleggingsmarkte deur finansiële 

kundiges. Hierdie geld verdien 'n opbrengs in die beleggingsmarkte (beleggingsgroei). Hierdie geld in die fonds 

staan bekend as jou “fondskrediet”.

Wanneer jy a�reeouderdom bereik, sal hierdie  jou a�reevoordeel wees. As jy voor a�reeouderdom  fondskrediet

jou werkgewer en die fonds verlaat, sal jou  jou on�rekkingsvoordeel wees. Jy kry ook 'n fondskrediet

ster�evoordeel by die fonds. Dit is geld wat aan jou familielede en beguns�gdes betaal sal word indien jy sterf 

terwyl jy nog 'n lid van die fonds is. 

Jou geld in die fonds kan met verloop van tyd groei en een van jou grootste finansiële bates word. Dit beteken dat 

dit belangrik is dat jy moet verstaan hoe die fonds werk en wa�er voordele jy kan verwag.
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Die fonds se struktuur

D i e  N M G  U m b r e l l a  S m a r t F u n d  w o r d  ' n 

sambreelfonds genoem omdat dit een fonds is 

waarby baie verskillende, onverwante werkgewers 

aangesluit  het  om hul le  werknemers van 

a�reevoordele te voorsien. Die deelnemers deel die 

koste van die bestuur van die fonds. Dit beteken dat 

meer van jou bydraes vir jou a�rede belê kan word. 

Die NMG Umbrella SmartFund is 'n “gedefinieerde 

bydrae”-fonds. Die reëls van gedefinieerde 

bydraefondse sê wie (byvoorbeeld, jy en jou 

werkgewer of net jy of net jou werkgewer) tot die 

fonds moet bydra, en dit bepaal grootliks wat jy uit 

die fonds sal kry. Die reëls sê ook hoeveel die bydrae 

tot die fonds elke maand moet wees. 

Die voordeel waarop jy gereg�g is wanneer jy a�ree, 

hang af van die bedrag wat oor tyd bygedra is en van 

die beleggingsgroei. Dit is nie 'n waarborg dat jy 

genoeg geld sal hê om van te lewe wanneer jy a�ree 

nie. Wanneer die beleggingsmarkte groei, groei die 

waarde van jou  Wanneer die  fondskrediet.

beleggingsmarkte daal, daal die waarde van jou 

fondskrediet ook. 

Dit is belangrik dat jy oor baie jare heen vir jou 

a�rede belê en dat jy jou geld op die regte manier 

belê as jy wil seker maak dat jy genoeg geld vir jou 

a�rede gespaar het. 

Wanneer jy 'n lid word

Die fondsreëls sê wie by die fonds moet aansluit. As 

jy kwalifiseer om 'n lid van die fonds te wees, moet jy 

aan die fonds behoort.

Wanneer jy by die fonds aansluit, moet jy die fonds 

se  invul. Op hierdie vorm kan jy vorm vir nuwe lede

vir  die fonds jou kontakbesonderhede en 

beleggingsinstruksies gee. Jy moet ook die vorm vir 

a�anklikes en genomineerdes invul vir die inlig�ng 

wat die fonds nodig het as jy dalk sterf. 

Jy sal 'n  kry by die fonds om ser�fikaat vir nuwe lede

te beves�g dat jy by die fonds aangesluit het. Die 

ser�fikaat sal beves�g hoe jou a�reevoordeel belê 

sal word. 

Jy sal ook later 'n  ontvang wat jou voordelestaat

a�reevoordeel beves�g en ook waar (fondskrediet) 

dit eenkeer per jaar belê word. 

Oordra van opbetaalde geld uit vorige 
fondse

Jy kan opbetaalde geld uit ander fondse waaraan jy 

voorheen behoort het, oordra na die NMG Umbrella 

SmartFund. As jy kopieë van opbetaalde ser�fikate 

aan die fondsadministrateur voorsien en hulle in 

kennis stel dat jy die opbetaalde bedrae na die fonds 

wil oordra, sal hulle jou vir verdere inlig�ng vra en 

jou help om hierdie geld na die NMG Umbrella 

SmartFund oor te dra. 

Jou bydraes

Kyk asseblief na die  wat jy saam met  voordeeltabel

hierdie boekie gekry het om jou bydraekoerse te sien.

Jou werkgewer se bydraes word by jou salaris gevoeg 

as 'n belasbare byvoordeel. Jy kan 'n belas�ng-

a�rekking eis op bydraes aan al die pensioen-, 

voorsorg- en ui�ree-annuïteitsfondse waaraan jy 

behoort; tot 27.5% van jou vergoeding of belasbare 

inkomste – wa�er een ook al die grootste is, beperk 

tot R350 000 elke jaar. Jou lede- en werkgewerbydraes 

maak deel uit van hierdie belas�nga�rekbare limiet.

As jy meer as R350 000 per jaar bydra, sal die bydrae 

wat hierdie bedrag oorskry in toekoms�ge jare by jou 

bydraes gevoeg word en sal dit in toekoms�ge jare 

a�rekbaar wees indien dit binne die limiet van daardie 

jaar is. As daar, wanneer jy a�ree, enige bydraes is 

waarop jy nie 'n kor�ng gekry het nie, sal dit by die 

belas�ngvrye bedrag gevoeg word waarop jy gereg�g 

is wanneer jy a�ree of die bedrag wat jy as pensioen 

neem.
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Verbeter jou a�ree-uitkomstes deur ekstra geld in die fonds te spaar

Die reëls van jou werkgewer se deel van die fonds vereis waarskynlik nie dat jy soveel bydra tot die fonds as wat jy as 

'n belas�nga�rekking kan eis nie. Omdat jy 'n belas�nga�rekking kan eis op bydraes van tot 27.5% van jou 

vergoeding of belasbare inkomste – wa�er een ook al die grootste is, tot op 'n limiet van R350 000 elke jaar, beteken 

dit dat jy die belas�nga�rekbare bydraelimiet kan gebruik om ekstra, belas�ngdoeltreffende bydraes tot jou 

a�reespaargeld te maak. Hierdie bydraes staan bekend as “addisionele vrywillige bydraes”. 

As jy addisionele vrywillige bydraes maak en dus so ekstra geld in die NMG Umbrella SmartFund belê terwyl jy 

jonger is en nog werk, het jou bydraes tyd om saamgestelde rente te verdien om jou te help om 'n hoër maandelikse 

inkomste te kry wanneer jy a�ree. Jy sal ook elke maand minder belas�ng op jou salaris of inkomste betaal.

Jy kan kies om 'n groter bydrae te betaal in die NMG Umbrella SmartFund as die bydrae wat in die fondsreëls 

uiteengesit word – dit is addisionele vrywillige bydraes. Jy kan met jou werkgewer reël om elke maand die 

addisionele vrywillige bydraes van jou salaris af te trek en dit aan die fonds te betaal. 

Kry goeie waarde vir jou a�reespaargeld

Die fonds het maniere geïden�fiseer om die algemene uitkomstes vir jou as lid van 'n a�reefonds te verbeter, om 

te verseker dat jy goeie waarde vir jou a�reespaargeld kry en ingeligte besluite neem. 

Die fonds het:

· 'n : om lede te help wat nie beleggingskeuses wil maak nie; verstek-beleggingstrategie

· 'n : om lede te help wat nie keuses wil maak verstek-bewaringsfonds- en oordraagbaarheidstrategie

wanneer hulle die fonds verlaat nie;

· 'n : om dit makliker te maak vir lede om annuïteite te kies wanneer hulle a�ree.annuïteitstrategie

Die raad monitor gereeld hierdie reëlings, en dit kan dus me�ertyd verander.

Beskerming van jou persoonlike inlig�ng

Die Pensioenfondswet,  ander wetgewing en 

regulatoriese standaarde vereis dat die fonds en sy 

verskaffers jou persoonlike inlig�ng, wat hulle by jou en 

jou werkgewer kry, inwin en verwerk sodat die fonds en 

sy verskaffers dienste aan jou en jou beguns�gdes kan 

voorsien ten opsigte van die fonds. Die verwerking van 

jou persoonlike inlig�ng is in jou wetlike belang of omdat 

die wet dit van die fonds en sy verskaffers vereis.

As jy nie vir die fonds of sy verskaffers die persoonlike 

inlig�ng wil gee wat hulle vra nie, kan die fonds nie vir 

jou inlig�ng gee, belangrike inlig�ng en keuses by jou 

kry, jou bydraes verwerk, jou voordeel administreer en 

jou voordele aan jou en jou beguns�gdes uitbetaal nie. 

Jy kan die fonds vra wa�er persoonlike inlig�ng hulle 

oor jou op rekord het.

Daar word dalk van die fonds vereis om vir baie jare 

persoonlike inlig�ng oor jou, voormalige lede en 

beguns�gdes op rekord te hou, dalk selfs lank nadat jy 

die fonds verlaat het.
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BELÊ VIR JOU AFTREDE

Die bydraes wat jy en jou werkgewer tot jou a�reefonds maak, word vir jou a�rede belê. Beleggings is 'n belangrike 

deel van die beleggingsfonds omdat jou a�reevoordeel a�ang van die bedrag geld wat bygedra word en die 

beleggingsverdienste op hierdie bydraes.

Die groei of verlies van die beleggingsportefeuljes waarin jou a�reespaargeld in die fonds belê is, het 'n groot 

impak op die  wat jy eendag sal kry wanneer jy a�ree of die fonds verlaat.fondskrediet

Die raad het 'n goeddeurdagte beleggingsplan

Dit is baie belangrik dat 'n fonds 'n goeddeurdagte beleggingsplan het sodat jou  in die fonds met fondskrediet

verloop van tyd sal groei. Die raad bied 'n reeks beleggingsportefeuljes vir die verskillende behoe�es van al die 

lede. Die  wat jy saam met hierdie boekie kry, sal vir jou wys wa�er beleggingstrategie vir jou voordeeltabel

werkgewer se deel van die fonds gekies is.

Alle beleggingsbesluite hou 'n sekere mate van risiko in. Daar is gewoonlik 'n direkte verband tussen die groo�e 

van jou risiko en die groo�e van die opbrengs wat jy kry. Hoe hoër die risiko, hoe hoër kan die opbrengs met 

verloop van tyd wees.

Die raad gebruik portefeuljes wat verskillende soorte bates (bekend as  bevat waarin jou a�reegeld “bateklasse”)

belê word. Daar is vier primere  Dit is aandele, effekte, eiendom en kontant. Die beleggingsportefeuljes bateklasse.

belê in verskillende kombinasies van hierdie  Beleggingsbestuurders besluit wa�er kombinasie van bateklasse.

bateklasse in elke portefeulje moet wees.

A�reefondse belê met die doel dat die waarde van jou geld tred hou met inflasie. Die doel is om jou beleggings oor 

die langtermyn te laat groei deur 'n opbrengs te verdien wat hoër is as inflasie.

Die beste kombinasie van  vir jou op elke stadium van jou lewe sal a�ang van hoeveel werksjare jy oor bateklasse

het tot jy a�ree, asook jou vermoë om die risiko's te aanvaar wat deel uitmaak van die beleggings.

Wanneer jy vir jou a�rede belê, moet jy gewoonlik oor die langtermyn in aandele belê om jou genoeg opbrengs te 

gee vir 'n redelike inkomste by a�rede. Hoe konserwa�ewer (kleiner risiko) jy met jou beleggings is wanneer jy 

jonger is (byvoorbeeld as jy kies om in kontant te belê met nie genoeg aandele in jou belegging nie), hoe kleiner is 

die kanse dat jy genoeg geld sal spaar om gerieflik te lewe wanneer jy a�ree.

R

Aandele
Aandele of 'ekwiteite' is 

waar jy 'n aandeel of 
deel van 'n maatskappy 

koop. Aandele maak 
gewoonlik die grootste 

deel van die 
beleggingsportefeuljes 
van a�reefondse uit.

Effekte
Met effekte leen die 
belegger geld aan die 

regering of 'n maatskappy 
wat ooreenkom om rente 

op die lening terug te 
betaal en om die 

aanvanklike belegging 
(die kapitaal) aan die 

einde van die leentydperk 
terug te gee.

Kontant
Kontant of 

geldmarkbeleggings is 
waar 'n belegger geld in 

'n bank plaas en die 
bank betaal die 

belegger die rente 
gebaseer op die bedrag 

van die deposito.

Eiendom
Eiendom kan 'n direkte 

belegging wees in 
eiendom (bv. besit 'n 
gebou) of besit van 

aandele in 
eiendomstrusts soos 

die wat op die JEB 
(“JSE”) genoteer is.

BONDS
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Jy kan nou 'n pensioeninkomste begin ontvang 
deur 'n annuïteit te koop: 

Koop een van die 
annuïteite uit die fonds 
se annuïteitstrategie

1
Koop 'n annuïteit by 
enige annuïteitverskaffer 
wat jy gekies het

2

OF
As jy nou 'n pensioeninkomste wil begin kry, kan jy ook kontant neem. 

Wie doen wat wanneer dit by beleggings kom?

Ÿ Die  sit die beleggingstrategie-raamwerk vir die fonds uiteen en kies die beleggingsbestuurders.raad

· Jou  kies die beleggingstrategie wat van toepassing is op al die lede van jou werkgewer of bestuurskomitee

deel van die fonds uit die opsies wat deur die raad beskikbaar gemaak word.

Ÿ  kan die beleggingsportefeuljes kies waarin jy wil belê uit die keuse wat deur die fonds en jou werknemer of Jy

bestuurskomitee gemaak is.

Daar is nog besonderhede oor die beleggingstrategie vir jou deel van die fonds in die  wat saam met voordeeltabel

hierdie ledeboekie kom. Nog inlig�ng oor die beleggingstrategie en portefeuljes is ingesluit in die fonds se 

beleggingsboekie, wat jy ook saam met hierdie boekie moet ontvang.

AS JY AFTREE UIT DIE FONDS

Die geld wat jy in die a�reefonds gespaar het, is daar om jou te help om 'n inkomste te kry wanneer jy a�ree omdat jy 

nie elke maand 'n salaris kry nie. Jy het 'n paar opsies oor wat jy met jou a�reevoordeel kan doen wanneer jy a�ree.

Stel die ontvangs van jou a�reevoordeel uit deur:

Jou a�reevoordeel in 
die fonds te hou (jy 
word 'n uitgestelde 
pensioenaris).

1
Jou voordeel oor te dra na 
'n ui�ree-annuïteitsfonds 
of bewaringsfonds (die 
fonds het 'n voorkeur-
bewaringsfonds). 

2
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Die opsies wat vir jou beskikbaar is wanneer jy a�ree oor hoeveel kontant jy kan neem teenoor hoeveel 

pensioeninkomste jy moet koop, hang daarvan af of jy aan 'n pensioen- of voorsorgfonds behoort. Die NMG 

Umbrella SmartFund het 'n pensioenafdeling en 'n voorsorgafdeling. Jy kan vasstel of jy 'n lid is van die 

pensioenafdeling of die voorsorgafdeling deur te kyk na die  wat saam met hierdie ledeboekie kom.voordeeltabel

Voorsorgfonds

Jy kan jou hele a�reevoordeel gebruik om 'n pensioen te 
koop wat jou voorsien van 'n maandelikse inkomste 
wanneer jy a�ree, of

Jy kan 'n deel van jou a�reevoordeel in kontant neem en 
die res gebruik om 'n pensioen te koop wat vir jou 'n 
maandelikse inkomste gee wanneer jy a�ree, of

Jy kan jou volle a�reevoordeel in kontant neem.

Jy kan tot een derde van jou a�reevoordeel in kontant neem, en 
ten minste twee-derdes van jou a�reevoordeel om 'n pensioen 
te koop wat vir jou 'n maandelikse inkomste gee wanneer jy 
a�ree.

Jy kan jou volle a�reevoordeel in kontant neem as jou 
a�reevoordeel minder as R247 500 is.

Pensioenfonds

Jy kan jou hele a�reevoordeel gebruik om 'n pensioen te koop 
wat jou voorsien van 'n maandelikse inkomste wanneer jy 
a�ree, of



Vroeë a�rede

Die fondsreëls laat toe dat jy a�ree vanaf 55-jarige ouderdom. As jy vroeg a�ree, is die opsies dieselfde as 

wanneer jy op normale a�reeouderdom a�ree. Maar as jy vroeër a�ree, sal jy minder gespaar het as wanneer jy 

later a�ree.

Vroeë a�rede weens swak gesondheid

As jy nie vir ongeskiktheidsvoordele kwalifiseer nie, kan jy 'n swakgesondheidsa�rede (op enige ouderdom) kies 

as jy nie die normale pligte van jou eie beroep kan nakom vanweë jou swak gesondheid nie.

Die fonds se raad en jou werkgewer sal ondersteunende dokumente van jou benodig. Praat asseblief met jou 

menslike hulpbron-afdeling as jy daaraan dink om af te tree vanweë swak gesondheid.

As jy kwalifiseer vir ŉ enkelbedrag ongeskiktheidsvoordeel, sal jy hierdie versekeringsvoordeel saam met jou 

fondskrediet ('n vroeë a�rede-swakgesondheidsvoordeel) by die fonds kry.

Jy kan in die voordeeltabel wat saam met hierdie boekie kom, sien of jy hierdie enkelbedrag-

ongeskiktheidsvoordeel het.Die opsies is dieselfde as wanneer jy op normale a�reeouderdom a�ree.

Laat a�rede

Jy kan aanhou werk na jou normale a�reeouderdom as jou werkgewer daartoe instem. Jy en jou werkgewer 

moet aanhou bydraes maak tot die fonds totdat jy a�ree. Wanneer jy wel a�ree, is die opsies dieselfde as 

wanneer jy op normale a�reeouderdom a�ree.

Die fonds het 'n boekie vir jou met nog breedvoerige inlig�ng oor jou opsies wanneer jy a�ree, onder andere 

die kostes en hoe die voordeel by a�rede belas word. Die boekie is beskikbaar by jou menslike hulpbron-

/salarisafdeling en ook op die fonds se aanlynportaal,

 h�ps://www.adminportal.nmg.co.za/.

IF YOU ARE CHANGING JOBS
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Uitgestelde a�rede

Daar is twee maniere om jou a�rede uit die fonds uit te stel as jy 55 jaar of ouer is:

Jy kan jou a�rede by die fonds uitstel deur by jou 
werkgewer af te tree maar jou a�reevoordeel as 
belegging in die fonds te hou totdat jy kies om jou 
a�reespaargeld uit die fonds te neem.

As jy hierdie opsie kies, sal jy nie verdere bydraes kan 
maak nie en bly jy in die beleggingsportefeulje waarin 
jy belê was voor jou a�rede (totdat jy 'n ander 
portefeulje kies). Jy sal nie gereg�g wees op die 
verskeringsvoordele van die fonds nie.

Daar sal nog steeds beleggings-, administrasie- en 
ander fooie wees. Die diensfooi vir uitgestelde 
afgetredenes is tans 0.25%, BTW uitgesluit, van bates 
per jaar, met 'n maksimum maandelikse fooi van R40, 
BTW uitgesluit. Die beleggingsfooi word uitgewerk op 
dieselfde grondslag as die fooie vir die SmartAssets-
portefeuljes vir ak�ewe fondslede. Die fooie is in die 
fonds se beleggingsboekie.

Die beleggingsopbrengs op jou a�reespaargeld sal 
a�ang van die beleggingsopbrengs op die 
portefeulje(s) waarin jy belê is. 

Jy kan jou a�rede uitstel deur by jou werkgewer af te 
tree maar jou a�reevoordeel oor te dra na 'n ui�ree-
annuïteitsfonds of 'n bewaringsfonds. 

Jy kan enige gepaste pensioen- of voorsorg-
bewaringsfonds kies. As jy hierdie opsie kies, sal jy nie 
toegelaat word om een on�rekking uit die 
bewaringsfonds te neem voor jy a�ree nie.

Jy sal nie belas�ng betaal op die a�reevoordeel wat 
oorgedra word uit die fonds na die ui�ree-
annuïtei�onds of 'n bewaringsfonds nie.

Wanneer jy eers in die ui�ree-annuïtei�onds of 'n 
bewaringsfonds is, het jy nog steeds beheer oor waar 
jou a�reevoordeel belê is en kan jy verskuif tussen die 
beskikbare beleggingsportefeuljes wanneer jy moet.

Die koste van die ui�ree-annuïtei�onds of 'n 
bewaringsfonds moet bekendgemaak word deur die 
ui�ree-annuïtei�onds of bewaringsfonds en jou 
finansiële adviseur kan jou daarmee help.
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Hoe om een van die annuïteite in die fonds se annuïteitstrategie te koop

Die fonds se annuïteitstrategie is daargestel om lede te help wat nie seker is wat hulle met hulle a�reevoordeel 

moet doen wanneer hulle a�ree nie en wat nie toegang het tot finansiële advies oor 'n gepaste a�reeoplossing 

nie.

Wanneer jy a�rede bereik, het jy die opsie om 'n pensioen te koop (wat jou 'n maandelikse pensioeninkomste 
gee) soos gekies deur die fonds se raad. Jy sal nog steeds die keuse moet maak om hierdie opsie te kies. Jy 
hoef natuurlik glad nie 'n annuïteit te kies uit die fonds se annuïteitstrategie nie, jy kan enige annuïteit kiesAs 
jy 'n annuïteit kies uit die fonds se annuïteitstrategie wat 'n kombinasie is van 'n lewensannuïteit en 'n 
lewende annuïteit – wat 'n hibriede annuïteit is – vereis die FSCA dat, in gevalle waar dit 'n voorwaarde is van 
die fonds se hibriede annuïteitvrystelling dat lede persoonlike berading kry, jy dan persoonlike 
a�reevoordeelberading moet kry. 

As jy die hibriede annuïteit uit die fonds se annuïteitstrategie kies, moet jy verstaan dat:

Ÿ Jy nie die lewensannuïteitgedeelte na 'n ander versekeraar kan oordra nie; en

Ÿ jy ten minste eenkeer elke 12 maande kan kies om jou hibriede annuïteit te skuif na 'n ander versekeraar 

(wat dit sal aanvaar) as jy wil; en

Ÿ die fonds kan vereis dat jy persoonlike voordeelberading kry. 



As jy bedank, afgedank of jou pos besnoei word, is jy gereg�g op jou fondskrediet. Wanneer jy 

besluit wat jy met jou fondskrediet wil doen, is daar 'n paar opsies om in gedagte te hou.

Skuif jou voordeel na 'n bewaringsfonds
Ÿ Jy het toegang tot een on�rekking van jou voordeel voor a�rede.

Ÿ Jy sal waarskynlik beleggingsbuigsaamheid hê. 

Ÿ Jou belegging sal dalk in dieselfde beleggingsportefeulje belê kan bly in die bewaringsfonds as 

wat jy in jou werkgewer se fonds gehad het. Dit beteken dat jy nie jou geld uit die 

beleggingsmark hoef te haal as die mark onguns�g is wanneer jy die fonds verlaat nie.

Ÿ 'n Bewaringsfonds het dalk nie die voordeel van skaalbesparing soos in die sambreel- of in 'n 

nuwe werkgewersfonds nie, wat kan lei tot hoër beleggingsfooie en administrasiekostes.

Ÿ Jy sal dalk finansiële advies moet kry om toegang tot 'n bewaringsfonds te kry.

Skuif jou voordeel na jou nuwe werkgewer se fonds
Ÿ Jou voordeel sal ontoeganklik wees totdat jy jou nuwe werkgewer verlaat.

Ÿ Jy moet seker maak, maar jou nuwe werkgewer se fonds se kostes is dalk laer.

Ÿ Jy het dalk minder beleggingskeuses as wat jy voorheen gehad het.

Ÿ Dit is nie verpligtend om finansiële advies te kry nie.

Dra jou voordeel oor na 'n uittree-annuïteitsfonds
Ÿ Jou voordeel sal ontoeganklik wees totdat jy 55 jaar oud is.

Ÿ 'n Ui�ree-annuïteitsfonds het dalk nie die skaalbesparing van die sambreel- of in 'n nuwe 

werkgewer se fonds nie, wat kan lei tot hoër beleggingsfooie en administrasiekostes.

Ÿ Jy sal dalk finansiële advies moet kry om toegang te kry tot 'n ui�ree-annuïteitsfonds.

Ÿ Jy sal waarskynlik beleggingsbuigsaamheid hê. 

Neem kontant
Ÿ As jy kies om jou a�reevoordeel, of 'n deel daarvan, in kontant te neem, sal jy weer van vooraf vir jou 

a�rede moet spaar en sal jy dalk nie kan bybly met jou langtermyn- finansiële doelwi�e nie.

Ÿ Dit word sterk aanbeveel dat jy jou voordeel vir die oorspronklike doel daarvan bewaar, 

naamlik om jou van 'n inkomste te voorsien wanneer jy a�ree.

Opbetaalde voordeel in die fonds
As jy nie 'n keuse uitoefen van waarheen jou voordeel betaal moet word nie, sal dit in die fonds bly as 

'n opbetaalde voordeel totdat jy vir die fonds sê wat jy met jou geld wil doen.

Die fonds het 'n boekie vir jou met nog breedvoerige inlig�ng oor jou opsies wanneer jy die fonds 

verlaat, onder andere die kostes en hoe die voordeel by on�rekking belas word. Die boekie is 

beskikbaar by jou menslike hulpbron-/salarisafdeling en ook op die fonds se aanlynportaal

h�ps://www.adminportal.nmg.co.za/. 

R

AS JY VAN WERK VERANDER
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WAT MET JOU FONDSGELD GEBEUR WANNEER JY STERF

Jou beguns�gdes sal 'n voordeel van die fonds kry as jy sterf

As jy sterf terwyl jy vir jou werkgewer werk, kry jou beguns�gdes 'n enkelbedrag-voordeel wat bestaan uit jou 

fondskrediet en 'n versekerde voordeel indien hierdie versekerde voordeel in plek is vir jou werkgewer se deel van 

die fonds. As die versekerde voordeel nie in plek is vir jou werkgewer nie, sal jou voordeel uit jou fondskrediet 

bestaan. Dit word 'n “ster�evoordeel” genoem. Die voordeeltabel wat jy saam met hierdie boekie kry, sal vir jou 

wys of daar 'n ster�evoordeelversekering in plek is. 

Jou ster�evoordeel word gedeel

Volgens die wet moet die fonds se raad besluit hoe om jou enkelbedrag tussen jou a�anklikes en genomineerdes 

te verdeel as jy sterf terwyl jy 'n lid van 'n fonds is. Die raad moet uitvind wie al jou a�anklikes is en wie jy 

genomineer het om 'n deel van die ster�evoordeel te kry, en dan besluit hoe om die voordeel regverdig te betaal. 

Hulle is verplig om die ster�evoordeel regverdig uit te deel en fokus daarop om vir a�anklikes te sorg. Die raad 

moet besluit wie om te betaal, hoeveel om vir elkeen te gee en hoe om hulle te betaal. 

Dit is belangrik om die vorm vir jou a�anklikes en genomineerdes op datum te hou

Die raad sal die vorm vir die a�anklikes en genomineerdes wat jy ingevul het, in ag neem wanneer hulle besluit 

hoe om die ster�evoordeel te verdeel. Die raad gebruik hierdie vorm om te sien wat jou wense was. Hulle gebruik 

die besonderhede op die vorm as 'n gids wanneer hulle die ster�evoordeel uitdeel. Hulle hoef nie jou wense na te 

kom nie.

As jy jou vorm vir a�anklikes en genomineerdes op datum hou, sal dit vir die raad en jou werkgewer makliker wees 

om uit te vind wie jou a�anklikes en genomineerdes is. As die vorm verouderd is, maak die raad dalk 'n besluit wat 

verskil van wat jy wou gehad het. Dit is 'n goeie idee om die vorm by te werk wanneer daar 'n groot verandering in 

jou lewe is – byvoorbeeld wanneer jy trou, skei of 'n kind het.

Jy kan die vorm vir a�anklikes en genomineerdes kry by jou menslike hulpbron- of salarisafdeling. Maak asseblief 

seker dat jy die vorm ingevul het en dit terugbesorg het aan jou menslike hulpbron- of salarisafdeling. Die vorm is 

ook beskikbaar op die fonds se aanlynportaal, h�ps://www.adminporta.co.za/.

Belas�ng

Die ster�evoordeel word belas voordat dit uitbetaal word. Die hoeveelheid belas�ng sal a�ang van 

belas�ngwe�e ten tye van jou dood. Tans is die belas�ng op die ster�evoordeel dieselfde asof jy 'n 

kontantvoordeel sou neem wanneer jy a�ree.

A�anklike

'n A�anklike is iemand vir jy 

wetlik verplig is om finansieel te 

sorg of iemand vir jy nie wetlik 

verplig is om finansieel te sorg 

nie, maar wat wel finansieel van 

jou a�anklik is. Dit sluit in jou 

huweliksmaat en kinders 

(biologiese asook aangenome 

kinders).

Huweliksmaat

Jou huweliksmaat is iemand 

met wie jy getroud is 

volgens Suid-Afrikaanse 

wetgewing, die we�e van 

jou godsdiens of in 'n 

gewoonteverbintenis of 

iemand saam met wie jy in 

'n langtermynverhouding 

bly.

Genomineerde

Genomineerdes is mense of 

organisasies wat jy skri�elik 

aandui op die nominasie- of 

beguns�gde-vorm om jou 

ster�evoordeel te deel. Die 

genomineerde is nie 'n 

wetlike of feitelike a�anklike 

nie.
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HET JY VRAE? Jy kan inlig�ng oor die fonds kry op die fonds se aanlynportaal 

h�ps://www.adminportal.nmg.co.za/. Jy kan ook inlig�ng by 

jou menslike hulpbron- of salarisafdeling kry.

Jy kan met jou menslike hulpbron- of salarisafdeling praat om 

jou in aanraking te bring met jou fondskonsultant as jy nog 

hulp nodig het met inlig�ng oor die fonds en jou opsies. 

Die fonds beveel aan dat jy met 'n finansiële adviseur praat 

voordat jy jou beleggingsopsies kies en besluit wat om met 

jou geld te doen wanneer jy on�rek of a�ree. Jy kan enige 

finansiële adviseur kies.

As jy graag met 'n finansiële adviseur van NMG wil praat, 

kontak asseblief die NMG-kantoor by hierdie nommers:

Johannesburg:     Telefoon: (27) 11 509 3000

Kaapstad:   Telefoon: (27) 21 943 1800

Durban:    Telefoon: (27) 31 566 2133  

Port Elizabeth:   Telefoon: (27) 41 397 3400

Jy kan ook 'n e-pos stuur na finplanning@nmg.co.za om die 

NMG- finansiële adviseurs te kontak.

As jy enige klagtes het, kan jy die fonds kontak by 

smar�undcompliance@nmg.co.za.

As die fonds se raad nie jou klagte binne 30 dae kan oplos of 

nie binne 30 dae antwoord nie, kan jy die Pensioen-

fondsberegter kontak by:

Tel: (012) 748 4000 or (012) 346 1738 

Faks: 086 693 7472  

E-pos: enquiries@pfa.co.za

As jy klagtes het oor die manier waarop jou persoonlike 

inlig�ng gebruik word, kan jy 'n klagte indien by die 

Inlig�ngreguleerder (wanneer die kantoor eers in bedryf is) 

by:

Tel: (012) 406 4818   

Faks: 086 500 3351  

E-pos: inforeg@jus�ce.gov.za
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LET WEL

Ÿ Die inlig�ng in hierdie boekie is bedoel as algemene inlig�ng en is nie bedoel om advies, 'n voorstel, 

persoonlike aanbeveling of riglyne oor enige finansiële produk of diens te wees nie.

Ÿ Die fonds, administrateur en raad kan nie verantwoordelik gehou word vir skade of verlies gely as gevolg van 

jou besluit, optrede of beleggingsbesluite wanneer jy die fonds verlaat of ui�ree daaruit nie of wat jy neem op 

grond van die inhoud van hierdie boekie of die boekies waarna daar in hierdie boekie verwys word nie.

Ÿ As daar 'n verskil is tussen hierdie boekie en die fondsreëls, kry die fondsreëls altyd voorkeur.

Ÿ Ons beveel aan dat jy advies kry by 'n finansiële adviseur wanneer jy a�ree en uit die fonds on�rek.

'n Dokument wat saam met die ledeboekie kom en wat jou meer 

besonderhede gee oor die voordele wat jy in jou werkgewer se deel van die 

fonds het.

'n Dokument van die fonds wat jou inlig�ng gee oor die fonds se 

beleggingstrategie en -portefeuljes. Dit gee inlig�ng oor die aard van die 

beleggingsportefeuljes en vir wie elke portefeulje geskik sal wees. Dit voorsien 

ook inlig�ng oor die historiese beleggingsopbrengste en die kostes van elke 

portefeulje.

Elke maand word 'n bedrag geld tot die fonds bygedra en deur finansiële 

kundiges vir jou in die beleggingsmarkte belê. Hierdie geld verdien 'n opbrengs 

in die beleggingsmarkte (beleggingsgroei). Dit is die waarde van jou geld in die 

fonds.

Wanneer jy by die fonds aansluit, moet jy die vorm vir a�anklikes en 

genomineerdes invul sodat die fonds die inlig�ng het indien jy sou sterf. Die raad 

moet uitvind wie al jou a�anklikes is en wie jy genomineer het om 'n deel van 

die ster�evoordeel te kry en dan besluit hoe om die voordeel regverdig te betaal. 

Jy moet hierdie vorm bywerk wanneer jou omstandige verander.

Bateklasse is verskillende soorte beleggings wat gegroepeer kan word omdat 

hulle soortgelyke kenmerke het en soortgelyk optree. Party soorte bateklasse is 

aandele, effekte, eiendom en kontant.

Indien jy sterf terwyl jy vir jou werkgewer werk, sal jou beguns�gdes 'n 

enkelbedrag-voordeel uit die fonds kry wat bestaan uit jou fondskrediet en 'n 

versekerde voordeel, indien dit in plek is vir jou deel van die fonds. Die 

voordeeltabel sal uiteensit hoe jou ster�evoordeel saamgestel is.

Voordeeltabel

Beleggingsboekie

Fondskrediet

Vorm vir a�anklikes en 

genomineerdes

Bateklasse

Ster�evoordeel

bl12

DEFINISIES

NMG Employee Benefits (Pty) Ltd – FSP 33426 en mpy-reg.-nommer is 2007/025310/07
NMG Consultants and Actuaries Administrators (Pty) Ltd – FSP 33424 en mpy-reg.-nommer: 1993/07696/07
NMG Consultants and Actuaries (Pty) Ltd – FSP 12968 – mpy-reg.-nommer: 1979/001308/07
Hierdie kommunikasie is nie raad of belas�ngadvies nie en is nie, onder die Wet op Finansiele Advies- en Tussengangerdienste'n voorstel of 'n persoonlike 
aanbeveling of riglyn nie en dit is ook nie 'n aanbeveling ten opsigte van enige finansiële produk of diens nie. Die fondse, hulle administrateur en hierdie en�teite se 
beamptes neem nie aanspreeklikheid vir enige aksie wat jy neem of enige verlies wat jy ly vanweë hierdie kommunikasie nie, aangesien jy advies moet kry by 'n 
geregistreerde finansiële adviseur sodat jou eie omstandighede in aanmerking geneem kan word. Daarbenewens kry die fonds se geregistreerde reëls altyd 
voorkeur as daar 'n teenstrydigheid tussen die reëls en hierdie kommunikasie is.
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