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Ÿ Jy het toegang tot een on�rekking van jou voordeel voordat jy a�ree. 

Ÿ Jy sal moontlik beleggingsbuigsaamheid hê. 

Ÿ Jy sal dalk in dieselfde beleggingsportefeulje in die bewaringsfonds kan bly belê soos toe jy jou werkgewersfonds gehad het. 

Dit beteken dat jy nie, as jy die fonds verlaat terwyl die mark bedruk is, jou geld uit die beleggingsmark hoef te haal nie.

Ÿ 'n Bewaringsfonds het dalk nie die voordeel van skaalekonomieë soos onder 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. 

Ÿ Jou voordeel sal vas wees totdat jy jou nuwe werkgewer verlaat.

Ÿ Jy moet navraag doen, 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.

Ÿ As jy kies om jou a�reevoordeel, of 'n deel daarvan, as kontant te neem, sal jy weer van vooraf moet begin spaar vir jou a�rede en sal 

jy dalk nie jou langtermyn finansiële doelwi�e kan bereik nie.

Ÿ Dit word sterk aanbeveel dat jy jou voordeel vir die oorspronklike doel daarvan bewaar – om jou te voorsien van 'n inkomste 

tydens jou a�rede.

Ÿ Jou voordeel sal vas wees totdat jy 55 is. 

Ÿ 'n Ui�ree-annuïtei�onds het dalk nie die voordeel van skaalekonomieë soos onder 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 ui�ree-annuïteitsfonds te kry.

Ÿ Jy sal moontlik beleggingsbuigsaamheid hê.

SKUIF JOU VOORDEEL NA 'N BEWARINGSFONDS

SKUIF JOU VOORDEEL NA JOU NUWE WERKGEWER SE FONDS

DRA JOU VOORDEEL OOR NA 'N UITTREE-ANNUÏTEITSFONDS

NEEM KONTANT

As jy bedank, jou posisie besnoei word of afgedank word, sal jy sekere keuses 
moet maak

R
R

OPBETAALDE VOORDEEL IN DIE FONDS
Ÿ As jy nie 'n keuse maak van waarnatoe 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.



As jy jou a�reevoordeel as kontant neem, is die kanse goed dat jy nie genoeg geld 
sal hê om af te tree nie
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SAL JY EEN VAN DIE 6% VAN ONS 

WEES WAT DIT KAN BEKOSTIG OM AF TE TREE?

Dit is belangrik om te verstaan dat jou voordeel in die fonds opbetaald sal raak as jy nie skri�elik kies wat jy met jou 
voordeel wil doen nie. Die voordele van opbetaalde lede word belê in die SmartAc�ve Life Stage-model. Die 
SmartAc�ve Life Stage-model sal vanaf die ouderdom van 58 in minder aggressiewe beleggingsportefeuljes begin belê. 

As jou voordeel as opbetaald bewaar is (omdat jy nie 'n keuse gemaak het nie of omdat jou voordeel deur die fonds 
opbetaald gemaak is), kan jy nog steeds voor jou a�rede uit die fonds on�rek deur skri�elik daardie keuse te maak. Jy sal 
dan dieselfde opsies hê as toe jy jou werk verlaat het, soos hierbo verduidelik. Jy sal die fonds skri�elik van jou keuse in 
kennis moet stel op 'n on�rekking-eisvorm. 

Terwyl jy 'n opbetaalde lid in die fonds is:

AS JY 'N OPBETAALDE LID WORD...

Die administrasiekoste vir opbetaalde lede is tans gestel op 0.25% BTW uitgesluit van bates per jaar, met 'n maksimum maandelikse 
fooi van R40 BTW uitgesluit. Die beleggingsfooi sal op dieselfde kostegrondslag wees as die SmartAssets-portefeuljes vir ak�ewe lede 
van die fonds. Jy kan hierdie fooie vind in die fonds se beleggingsboekie.

Jy kan nie verdere 
bydraes tot die fonds 

maak nie.

Jy kan nie 'n deel van die 
voordeel as kontant 

neem en die res in die 
fonds los nie.

As jy 'n huislening by die 
bank geneem het met jou 

geld in die fonds as 
sekuriteit, sal die 

uitstaande leningsbedrag 
van jou voordeel afgetrek 
word wanneer jy jou werk 

verlaat. Die res van die 
geld in die fonds sal dan 
opbetaald gemaak word.

Jou ster�evoordeel is jou 
voordeel in die fonds – 
daar is geen versekerde 

voordeel nie. Die wet 
maak daarvoor 

voorsiening dat die 
voordeel aan jou 

a�anklikes en 
genomineerdes betaal 

word en nie outoma�es na 
jou boedel toe gaan nie.

R

Sta�s�ek wys deurgaans dat baie min Suid-Afrikaners genoeg 

geld gespaar het om vir hulle die inkomste te gee wat hulle vir 

hulle a�rede nodig het en dit is, in baie gevalle, omdat lede hulle 

voordeel as kontant geneem het toe hulle hulle werkplek 

verlaat het.

In 2019 was die staatspensioen R1 780 per maand, wat beteken 

dat jy nie tydens jou a�rede op 'n staatspensioen kan staatmaak 

nie. Jy sal op jou eie spaargeld moet staatmaak, en veral geld 

wat jy spaar deur jou werkgewer se a�reefonds, om jou te 

ondersteun wanneer jy a�ree.

Baie Suid-Afrikaners word gedwing om vroeër af te tree as wat 

hulle beplan het, hulle lewe langer (en het dus vir langer 

ondersteuning nodig) en inflasie eis ook sy tol. As jy dieselfde 

lewenstandaard wil handhaaf wanneer jy a�ree as toe jy 

gewerk het, het jy 'n redelik groot bedrag geld nodig. As jy die 

kontant neem, sal dit jou nie help om gerieflik af te tree nie.



Jou voordeel sal dan in jou nuwe werkgewer se fonds moet bly totdat jy a�ree (of totdat jy daardie fonds verlaat).

Hierdie opsie sal vereis dat jou voordeel on�rek word uit die mark en na jou nuwe werkgewer se fondsbeleggings oorgedra word. 

Jy moet vir jou nuwe werkgewer se fonds vra waar jou a�reefondsvoordeel belê sal word en of daardie fonds jou 'n keuse gee van waar om 

jou voordeel te belê. 

Jy kan jou a�reespaargeld na jou nuwe werkgewer se fonds oordra sonder om belas�ng te betaal op voorwaarde dat jy jou voordeel nie van 

'n pensioenfonds na 'n voorsorgfonds oordra nie. Dit is weens die geskiedkundige manier waarop bydraes tot pensioen- en voorsorgfondse 

belas is, en belas�ngvrye oordragte van 'n pensioenfonds na 'n voorsorgfonds word nie toegelaat nie.

Skuif jou voordeel na jou nuwe werkgewer se fonds

Jy sal twee �pes fooie moet betaal in jou Sygnia Preserva�on Fund: administrasiefooie en beleggingsfooie. Die Sygnia Preserva�on Fund se 

administrasiekoste vir lede wat oorskuif vanaf die NMG Umbrella SmartFund is 0.25% BTW uitgesluit van bates per jaar op die eerste R2m 

belê, en 0.10% BTW uitgesluit van bates per jaar op die bedrag bo R2m. Dit is 'n 50% afslag op die standaardpryse. Die SmartAssets-

portefeuljes binne die Sygnia Preserva�on Fund het dieselfde beleggingsfooigrondslag as in die NMG Umbrella SmartFund. Jy sal hierdie 

fooie vind in die fonds se beleggingsboekie.

Jy kan kies of jy 'n finansiële adviseur wil gebruik vir die Sygnia Preserva�on Fund, en Sygnia kan jou adviseur betaal. Jy kan met jou 

fondskonsultant of met 'n finansiële adviseur van NMG praat (sien besonderhede hier onder) as jy meer inlig�ng oor hierdie opsie wil hê. 

Hoewel jy enige bewaringsfonds kan kies, het die fondstrustees 'n voorkeurbewaringsfondsopsie gereël met Sygnia Preserva�on Fund 

indien jy jou werkgewer se diens verlaat. Jy kan aanhou om te belê in die SmartAssets-beleggingsportefeuljes wanneer jy jou fondsvoordeel 

na die Sygnia Preserva�on Fund-voordeel oordra. Dit gee jou kon�nuïteit in jou beleggings en beteken dat jy nie jou bates uit die mark hoef 

te on�rek wanneer jy jou voordeel van die fonds na die bewaringsfonds oordra nie. Jy sal hierdie opsie moet kies wanneer jy uit die fonds 

on�rek.

Die trustees het 'n voorkeurbewaringsfondsopsie

As enige a�rekkings gedoen word voordat jy oorgaan na 'n bewaringsfonds (byvoorbeeld vir 'n huislening), sal daardie a�rekking jou 

eenmalige on�rekking uit die bewaringsfonds wees en sal jy nie nog geld uit die bewaringsfonds kan neem voordat jy a�ree nie. Die enigste 

a�rekkings wat nie sal tel as 'n eenmalige on�rekking nie, is dié wat gemaak word vir die betaling van 'n egskeidingsbevel of 

onderhoudsbevel.

Bewaringsfondse laat jou toe om een on�rekking te maak as jy op 'n latere stadium noodspaargeld nodig het, maar slegs as jy nie 'n deel as 

kontant geneem het toe jy diens verlaat het nie. Jy kan jou hele of 'n deel van jou voordeel in hierdie eenmalige on�rekking neem. Dit is 

belangrik om te onthou dat jy, as jy hierdie een on�rekking neem, jou a�reespaargeld verminder en dat jy belas�ng sal moet betaal op 

enige kontant wat jy uit die bewaringsfonds neem. Dit sal ook die belas�ngvrye bedrag verminder waarop jy gereg�g is wanneer jy a�ree.

Jy het beheer oor waar jou a�reevoordeel belê word wanneer dit eers in die bewaringsfonds is en jy kan beleggings-portefeuljes verander 

as jy moet.

Met hierdie opsie kies jy om jou a�reefondsvoordeel na 'n bewaringsfonds van jou keuse te skuif, sonder dat jy enige belas�ng op die 

voordeel betaal.

Skuif jou voordeel na 'n bewaringsfonds

HOE OM JOU VOORDEEL TE BEWAAR
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Enige geld wat as kontant geneem word, sal belas word volgens die toepaslike belas�ngtabelle ten tye daarvan. Belas�ngtabelle is 
anders wanneer jy van werk verander as wat dit is wanneer jou posisie besnoei word. Dit word hieronder uiteengesit. 

Wanneer jy 'n on�rekking as kontant neem, sal jy minder geld hê om belas�ngvry te neem wanneer jy a�ree (daar is 'n algehele limiet 
van R25 000 belas�ngvry).

As jy verdere bydraes wil maak, kan jy op 'n belas�ngdoeltreffende manier bydra tot die ui�ree-annuïteitsfonds. Jy sal volle beheer hê oor 

jou beleggings in die ui�ree-annuïteitsfonds en sal beleggingsportefeuljes kan verander wanneer dit nodig is.

Jy sal nie enige geld uit die ui�ree-annuïteitsfonds kan on�rek totdat jy die ouderdom van 55 bereik het nie. Jy kan tot een derde van jou 

voordeel as kontant neem wanneer jy a�ree. Jy moet die ander twee derdes gebruik om 'n pensioen by 'n versekeraar te koop (selfs as jy jou 

voordeel vanaf 'n voorsorgfonds oorgedra het).

Jy kan jou voordeel in die fonds belas�ngvry oordra na 'n ui�ree-annuïteitsfonds. Jy kan kies of jy alles of selfs net 'n deel van jou 

on�rekkingsvoordeel wil oordra.

Dra jou voordeel oor na 'n ui�ree-annuïteitsfonds

0%
18%

27%

36%

Die bogenoemde R500 000 van belas�ngvrye voordeel is van toepassing oor jou hele lee�yd. Byvoorbeeld, as jy 'n belas�ngvrye, 
kwalifiserende besnoeiing ervaar voordat jy a�ree, sal jy minder (of niks) belas�ngvry moet neem wanneer jy a�ree.

Bedrag geld as kontant geneem wanneer jy van werk verander  Belas�ngkoers

Bedrag geld as kontant geneem wanneer jou posisie besnoei word  Belas�ngkoers

R1 050 000+       36%
R700 001 - R1 050 000      27%
R500 001 - R700 000      18%
R0 - R500 000       0%

R990 001+       36%
R660 001 - R990 000      27%
R25 001 - R660 000       18%
R0 - R25 000       0%

JY SAL BELASTING MOET BETAAL OP DIE VOORDEEL WAT JY AS 
KONTANT NEEM



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 Finansiële Advies- en Intermediêre Dienstewet, '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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WANNEER JY BESLUIT
Die fonds voorsien jou van toegang tot a�reevoordeelberading. 
Dit is wanneer die fonds die opsies wat vir jou beskikbaar is 
beves�ng en verduidelik.

A�reevoordeelberading is nie dieselfde as advies nie en kan 
deur geskrewe materiaal gegee word. Hierdie dokument is 
a�reevoordeelberading. Dit is nie advies nie en ook nie 
belas�ngadvies nie.

Jy  kan in l ig�ng oor die fonds kry op die fonds se 
aanlynportaal:h�ps://www.adminportal.nmg.co.za/. Jy kan ook 
inlig�ng kry by jou menslike hulpbron- of salarisdepartement.

Jy kan met jou menslike hulpbron- of salarisdepartement praat 
om jou in aanraking te bring met jou fondskonsultant as jy 
verdere hulp nodig het met inlig�ng oor die fonds en jou opsies.

Wanneer jy jou besluit gemaak het, moet jy 'n on�rekking-
eisvorm invul (te kry by jou menslike hulpbron- of 
salarisdepartement) en moet jy dit vir jou werkgewer gee om die 
fonds in kennis te stel. As jy wil hê dat jou voordeel oorgedra 
moet word na 'n bewaring- of ui�ree-annuïteitsfonds moet jy 
die aansoekvorm vir daardie fonds aanheg. Dit is belangrik om 
die eisvorm so gou as wat jy kan voordat of wanneer jy jou 
werkgewer verlaat, in te handing.

KRY ADVIES
Voordat jy 'n besluit oor jou opsies maak wanneer jy jou werkgewer se fonds 
verlaat, is dit 'n goeie idee om advies te kry by 'n geregistreerde finansiële 
adviseur.

'n Deskundige adviseur kan jou help om jou finansiële 
doelwi�e te bereik. Hulle kan jou help om 'n padkaart te skep 
sodat jy objek�ewe en onemosionele besluite oor 
geldkwessies kan maak. Hulle kan jou ook help verstaan of jy 
finansieel op die regte spoor is en, indien nie, hoe om die 
meeste uit jou swaarverdiende geld te kry.

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

finansiële adviseur van NMG te kontak.

Port Elizabeth:  Tel: (27) 41 397 3400
Durban:  Tel: (27) 31 566 2133
Kaapstad:  Tel: (27) 21 943 1800
Johannesburg: Tel: (27) 11 509 3000

Jy kan enige finansiële adviseur kies. As jy met 'n finansiële 
adviseur van NMG wil gesels, kontak asseblief die NMG-
kantore by hierdie nommers:

'n Finansiële adviseur sal jou kan help as jy raad nodig het of as 
jy jou voordeel na 'n bewaringsfonds of 'n ui�ree-
annuïteitsfonds wil oordra. 

Jy het moontlik groepversekeringsvoordele deur jou fonds of 
werkgewer wat nie beskikbaar sal wees as jy weggaan nie. 
Party versekeringspolisse gee jou die opsie voort te gaan met 
die dekking wat jy gehad het toe jy gewerk het deur dit te 
verander na 'n individuele polis sonder dat jy mediese bewyse 
van goeie gesondheid hoef te lewer. 'n Finansiële adviseur sal 
jou hiermee kan help.

'n Finansiële adviseur behoort jou met jou algemene finansiële 
beplanning te kan help – byvoorbeeld om 'n begro�ng op te 
stel, die �pes beleggings te kies wat vir jou sal werk, met 
belas�ng- en boedelbeplanning en om te verseker dat jy 
genoegsaam verseker is.
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