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Jou opsies wanneer jy aftree
NMG Umbrella SmartFund

Daar is uiters belangrike besluite wat gemaak moet word wanneer jy a ree,
maar jy hoef nie hierdie besluite alleen te maak nie
Dit is 'n goeie idee om advies te kry by 'n gekwaliﬁseerde, geregistreerde ﬁnansiële
adviseur wat jou kan help om al die opsies te oorweeg wat daar beskikbaar is wanneer jy
a ree.
Gekwaliﬁseerde, geregistreerde ﬁnansiële adviseurs is kundiges op hulle gebied en spesialiseer daarin om mense te help om
hulle ﬁnansiële doelwi e te bereik. Jou ﬁnansiële adviseur sal relevante inlig ng by jou kry om jou te help om 'n ﬁnansiële plan
te skep. Hulle sal jou na 'n objek ewe besluit kan lei wat by jou pas. Dit is belangrik, want die ﬁnansiële adviseur sal jou kan help
om die maksimum voordeel uit jou spaargeld te kry.
Die NMG Umbrella SmartFund bestaan uit twee fondse – ŉ pensioenfonds en ŉ voorsorgfonds.

Die ﬁnansiële adviseur sal 'n aanbeveling maak wat die beste is vir jou en wat op jou eie
behoe es gebaseer is
Hier is 'n paar dinge wat jy met jou ﬁnansiële adviseur kan bespreek:
Gaan ek nou a ree?
Hoeveel geld sal jy elke maand nodig hê en wat is jou lewenskoste?
In wa er ﬁnansiële posisie is jy en jou huweliksmaat?
Hoeveel spaargeld het julle?
Wat is die toestand van jou gesondheid?
Wat is die kanse dat jy langer kan leef as wat jy verwag?
Is jy getroud, en het jou huweliksmaat 'n pensioeninkomste nodig indien jy sou sterf?
Hoe oud is jy en jou huweliksmaat?
Sal jy geld moet nalaat vir jou huweliksmaat en a anklikes?
Hoeveel belas ng gaan ek betaal?
Vertel my van die verskillende soorte annuïteite, onder andere die fonds se verstek-annuïteite.
Julle moet bespreek wat die adviseur se koste gaan wees (en wa er inkomste die adviseur sal ontvang) om jou van advies te
voorsien. Adviseurs kan 'n eenmalige, vooruitbetaalbare adviesfooi vra wanneer hulle jou van advies voorsien en kan ook 'n
voortgese e adviesfooi vra. Jy moet die fooie wat aan jou adviseur betaal gaan word, bespreek en daaroor onderhandel.
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JOU OPSIES WANNEER JY AFTREE

Stel die uitbetaling van jou
a reevoordeel aan jou uit deur:

1

2

Jou a reevoordeel in die
fonds te hou (jy word 'n
uitgestelde afgetredene)

Jou voordeel oor te dra na 'n
ui ree-annuïteitsfonds of
bewaringsfonds (die fonds het
'n voorkeur-bewaringsfonds
waar laer tariewe
onderhandel is).

Jy kan nou begin om pensioeninkomste
te kry deur 'n annuïteit te koop:

1
Koop een van die
annuïteite uit die fonds se
annuïteitstrategie

2
Koop 'n annuïteit by enige
annuïteitverskaﬀer wat jy
gekies het

OF
As jy nou 'n pensioeninkomste wil begin ontvang, kan jy ook kontant neem.
Die opsies wat vir jou beskikbaar is wanneer jy a ree oor hoeveel kontant jy kan neem teenoor hoeveel pensioeninkomste
jy moet koop, hang af van hoeveel van jou voordeel 'geves g' is en hoeveel 'nie-geves g' is. Jy kan sien hoeveel van jou
a reevoordeel geves g of nie-geves g is deur na jou voordeelkwotasie/staat te kyk.

Kontant wat volgens die wet uit die pensioen- of voorsorgfonds betaal mag word
Jy mag ŉ maksimum van die geves gde deel van jou voordeel plus een derde van die nie-geves gde deel van jou
voordeel as kontant neem.
Hoeveel van jou voordeel geves g is, hang onder andere af van jou ouderdom op 1 Maart 2021 en wanneer jy by die
fonds aangesluit het. Vra ons asseblief as jy nie seker is nie.
Die res moet gebruik word om ŉ pensioen te koop.
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WIL JY JOU PENSIOENINKOMSTE UITSTEL TOT LATER?
Jy hoef nie uit die fonds af te tree wanneer jy by jou werkgewer a ree nie. Jy kan kies
om later uit die fonds af te tree, selfs nadat jy uit jou werkgewer se diens afgetree het.
Hoe langer jy uitstel, hoe hoër behoort jou inkomste te wees, a angende van
beleggingsopbrengste.
Daar is twee maniere om jou a rede uit die fonds uit te stel as jy 55 jaar of ouer is:
1. 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:
Ÿ

Sal jy nie bydraes kan maak of gereg g wees op die versekeringsvoordele van die fonds nie. Jy kan nie 'n gedeeltevan die
voordeel in kontant neem nie.

Ÿ

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

Ÿ

Die beleggingsopbrengs op jou a reespaargeld sal a ang van die beleggingsopbrengs op die portefeulje(s) waarin jy belê is. Jy
bly in die beleggingsportefeulje waarin jy belê was voor jou a rede (totdat jy 'n ander portefeulje kies).

2. 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 voorsorgbewaringsfonds of 'n ui ree-annuïteitsfonds kies. As jy
hierdie opsie kies:
Ÿ

Sal jy nie toegelaat word om een on rekking uit die ui ree-annuïteitsfonds of bewaringsfonds te neem voor jy uit hierdie fonds
a ree nie.

Ÿ

Jy sal nie belas ng betaal op die a reevoordeel by oordrag uit die fonds na die ui ree-annuïtei onds of bewaringsfonds nie.

Ÿ

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

Ÿ

Die koste van die ui ree-annuïteitsfonds of bewaringsfonds sal bekend gemaak moet word deur die ui ree-annuïteitsfonds of
bewaringsfonds en jou ﬁnansiële adviseur kan jou hiermee help.

Die trustees het 'n voorkeurbewaringsfonds-opsie
Hoewel jy enige bewaringsfonds kan kies, het die fondstrustees gereël vir 'n voorkeurbewaringsfonds-opsie by die Sygniabewaringsfonds. Jy kan aanhou om te belê in die SmartAssets-beleggingsportefeuljes wanneer jy jou a reevoordeel na die Sygniabewaringsfonds oordra. Dit gee jou kon nuïteit in beleggings en beteken dat jy nie jou bates uit die mark hoef te disinvesteer
wanneer jy jou a reevoordeel uit die fonds na die bewaringsfonds oordra nie.
Jy sal hierdie opsie moet kies wanneer jy jou aansoekvorm voltooi om uit die fonds af te tree. As jy meer inlig ng benodig oor hierdie
voorkeurbewaringsfonds-opsie kan jy met jou fondskonsultant of 'n NMG- ﬁnansiële adviseur gesels (sien besonderhede onder).
Wanneer jy by die fonds aansluit, moet jy die fonds se vorm vir nuwe lede invul. Op hierdie vorm kan jy 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.
bl4

As jy besluit op die voorkeur-Sygnia-bewaringsfonds-opsie kan jy kies of jy 'n ﬁnansiële adviseur wil gebruik of nie terwyl jy lid is van
die Sygnia-bewaringsfonds. Sygnia sal dan jou adviseur betaal terwyl jy lid is van die Sygnia-bewaringsfonds.

Fooie
Daar is twee soorte fooie wat jy moet betaal in die Sygnia-bewaringsfonds: administrasiefooie en beleggingsfooie. Die Sygniabewaringsfonds se administrasiefooi vir lede wat oordra vanaf die NMG Umbrella SmartFund (jou fonds) is 0.25%, BTW uitgesluit,
van bates per jaar op die eerste R2m belê en 0.10%, BTW uitgesluit, van bates per jaar daarna op die bedrag bo R2m. Dit is 'n 50%
kor ng op die standaard-Sygnia-tariewe.
Die SmartAssets-portefeuljes binne die Sygnia-bewaringsfonds het dieselfde beleggingsfooi-basis as in die NMG Umbrella
SmartFund. Hierdie fooie is in die fonds se beleggingsboekie.

MOET JY DADELIK BEGIN OM 'N PENSIOENINKOMSTE TE KRY?
As jy dadelik 'n pensioeninkomste wil kry, kan jy besluit tussen:

Ÿ die aankoop van een van die annuïteite in die fonds se verstek-annuïteitstrategie, of
Ÿ die aankoop van enige ander gepaste annuïteit.
Eerstens moet ons jou 'n bietjie inlig ng gee oor die mees algemene pe pensioeninkomste (of annuïteite) wat jy kan koop.
Daar is twee algemene pes pensioen wat jy kan koop wanneer jy a ree – 'n lewende annuïteit en 'n lewensannuïteit. Albei sal
jou voorsien van 'n inkomste wanneer jy nie meer werk nie, maar hulle het verskillende risiko's, voordele en nadele.

Lewende annuïteit
'n Lewende annuïteit is 'n belegging waar jou a reevoordeel belê word
om jou te voorsien van 'n inkomste nadat jy afgetree het. Elke jaar kies
jy hoeveel inkomste jy uit die belegging wil neem. Die minimum wat jy
kan on rek as 'n inkomste uit die lewende annuïteit is 2.5% van die
totale beleggingswaarde elke jaar. Die annuïteitverskaﬀer sal die
maksimum on rekkings toepas waarvoor daar in wetgewing en
regulering voorsiening gemaak is.
Die inkomste word elke maand aan jou betaal. Daar is geen vasgestelde
pensioenverhoging nie, aangesien jy besluit wa er bedrag jy as 'n
inkomste trek.
Jy sal moet besluit waar jou a reevoordeel belê word. Jy kan nie die
voordeel uit die lewende annuïteit haal terwyl jy nog lewe nie, maar
enige voordeel wat in die lewende annuïteit oorbly, sal na jou
genomineerde beguns gdes gaan wanneer jy sterf. Jy sal die lewende
annuïteit by 'n annuïteitverskaﬀer moet koop.

WAARSKUWING
Jou geld kan maklik
opraak as jy te vroeg
te veel inkomste trek.
Die lewende
annuïteit is net gepas
as jy genoeg
a reevoordeel het
om te belê.
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Lewensannuïteit
Die lewensannuïteit sal vir jou 'n inkomste betaal solank as wat jy lewe. Jy kan ook kies dat jou pensioeninkomste vir 'n
gewaarborgde tydperk betaal word. Indien jy voortydig sterf, sal die pensioen steeds aan jou huweliksmaat of beguns gdes betaal
word vir die res van die gewaarborgde tydperk. Jy kan ook kies dat die pensioenkomste aan jou huweliksmaat vir die res van sy/haar
lewe betaal word nadat jy gesterf het.
Jou verhogings kan aan inﬂasie gekoppel word, kan 'n vasgestelde persentasie wees of kan gekoppel word aan die
beleggingsopbrengs van die portefeulje waarin jy belê is. Die bedrag wat jy as 'n maandelikse pensioen sal kry, sal verskil na gelang
van die opsie wat jy kies. Wanneer jy die annuïteit by die annuïteitverskaﬀer koop, sal jy besluit hoe jou toekoms ge
pensioenverhogings bereken sal word. Die pensioenverhogingsopsies word onder uiteengesit.
Ÿ

'n Gelykblywende annuïteit sal nie toekoms ge verhogings hê nie, so die maandelikse pensioeninkomste sal altyd dieselfde bly.
Al sal jou aanvanklike pensioeninkomste hoër wees, sal dit nie byhou by inﬂasie nie.

Ÿ

'n Inﬂasie-gekoppelde annuïteit is gewaarborg om met inﬂasie tred te hou aangesien verhogings gebaseer is op die vorige jaar
se inﬂasiekoers. Die aanvanklike maandelikse pensioeninkomste is laer met hierdie opsie, en as inﬂasie laag is, sal die
verhogings ook laag wees.

Ÿ

Die pensioeninkomsteverhogings op 'n met-wins-annuïteit is in lyn met die winste wat verdien word deur die
annuïteitverskaﬀer ten opsigte van die a reegelde van al die mense wat daardie annuïteite gekoop het. Die winste word bepaal
deur beleggingsopbrengste, inﬂasie, wat jy betaal het toe jy die annuïteit gekoop het en die ervaring van die annuïteitverskaﬀer
as gevolg van die dood van pensioenarisse oor die tydperk. Pensioenverhogings is ook gebaseer op die na-a rede-rente en die
inkomste wat jy kies wanneer jy die annuïteit koop.

Dit beteken dat die pensioenverhogings dalk nie met
inﬂasie sal tred hou nie. In jare wanneer die
beleggingsopbrengste swak is, sal daar dalk geen
pensioenverhoging wees nie. Die berekening van hierdie
pensioene is egter ingewikkeld, en jy moet met jou
geregistreerde ﬁnansiële adviseur praat om te besluit wat
beter by jou persoonlike omstandighede pas.

Wanneer jy een van die annuïteite in die
fonds se annuïteitstrategie 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 trustees. 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 kies.
Sygnia Life is die verskaﬀer wat deur die fonds se trustees gekies is vir hulle annuïteitstrategie. Sygnia is ook die beleggingsbestuurder
van die fonds se SmartAssets-beleggingsportefeuljes.
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As jy besluit om die fonds se annuïteitstrategie te gebruik, sal die annuïteit wat van toepassing is, a ang van die bedrag van jou
a reevoordeel wat gebruik word om 'n pensioeninkomste by a rede te koop. So, ter opsomming:
Ÿ

As die nie-geves gde deel van jou fonds R247 500 of minder is, kan jy kies om hierdie hele bedrag as kontant te neem.

Ÿ

As jou a reevoordeel wat beskikbaar is om 'n pensioeninkomste te koop tussen R247 500 en R500 000 is, is die Sygnia ForLifeannuïteit die gekose opsie. Hierdie annuïteit is 'n met-wins-lewensannuïteit.

Ÿ

As jou a reevoordeel wat beskikbaar is om 'n pensioeninkomste te koop meer as R500 000 is, is die Sygnia ForLife-annuïteit die
gekose opsie – 'n kombinasie van 'n lewende annuïteit en 'n met-wins-lewensannuïteit wat vir die res van jou lewe betaal word.

A reevoordeel tussen R247 500 en R500 000
As jy besluit om die fonds se annuïteitstrategie te gebruik en jou a reevoordeel by a rede wat beskikbaar is om 'n
pensioeninkomste te koop tussen R247 500 en R500 000 is, is die annuïteit die Sygnia ForLife-annuïteit. Hierdie annuïteit gebruik
slegs 'n met-wins-lewensannuïteit wat vir die res van jou lewe betaal word. Jy het die opsie om 'n tydperk te kies wat die maandelikse
pensioeninkomste gewaarborg sal wees om betaal te word indien jy sterf. Jy kan ook 'n huweliksmaat se pensioeninkomste byvoeg
wat aan jou huweliksmaat betaal sal word as jy sterf. 'n Finansiële adviseur sal jou met hierdie opsies kan help.

Fooie
Ÿ

Daar is 'n aanvangsfooi betaalbaar van 1% van bates (geen BTW betaalbaar),beperk to n maksimum van R25 000 vir hierdie
opsie. Hierdie fooi is vir die onkostes wat verband hou met die opstel van die versekerings- en administrasierekords en die
fasilitering van die oordrag van jou beleggingsbedrag en is reeds ingesluit by die berekening van die aanvanklike annuïteitinkomste.

Ÿ

Daar is 'n produkbestuursfooi van 1.1% van bates per jaar (geen BTW betaalbaar). Hierdie bedrag is vir die versekering wat
voorsien word deur Just SA, en vir die maandelikse administrasiekoste vir die instandhouding van rekords, bedryf van die
versekeringsmaatskappy en rapportering van besigheid onder bestuur aan die regulerende owerhede.

Ÿ

Die deurlopende batebestuurfooi is 0.4% van bates per jaar (BTW ingesluit).

A reevoordeel meer as R500 000
As jy besluit om die fonds se annuïteitstrategie te
gebruik en jou a reevoordeel wat beskikbaar is om
'n pensioeninkomste by a rede te koop meer as
R500 000 is, is die annuïteit die Sygnia ForLifeannuïteit. In hierdie opsie begin die annuïteit as 'n
lewende annuïteit en skakel dan oor na 'n
lewensannuïteit met verloop van tyd. Hierdie
annuïteit laat jou toe om 'n pensioen te ontvang wat
100% met die lewende annuïteit begin wanneer jy
a ree en dan geleidelik oor die volgende 10 jaar
oorskakel na 'n lewensannuïteit wat jou lewenslank
betaal. 'n Voorbeeld hiervan word hierondergetoon.
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Elke jaar wanneer die oordrag na die lewensannuïteit plaasvind, het jy die opsie om 'n tydperk te kies waarvoor die
gewaarborgde deel van die maandelikse pensioeninkomste gewaarborg sal wees om betaal te word indien jy sterf. Wanneer
hierdie jaarlikse oordrag plaasvind, kan jy ook 'n huweliksmaat se pensioeninkomste byvoeg by hierdie gewaarborgde
maandelikse pensioen wat 'n pensioeninkomste sal betaal aan jou huweliksmaat as jy sterf.
Die minimum wat jy kan on rek as 'n inkomste uit die lewende annuïteitdeel van die annuïteit is 2.5% van die totale
beleggingswaarde elke jaar. Die annuïteitverskaﬀer sal die maksimum on rekkings toepas waarvoor daar in wetgewing en regulasie
voorsiening gemaak is. As jy te veel inkomste trek, sal jy dalk nie later genoeg geld hê om van te lewe nie.
Sygnia bied kliëntedienskonsultante om jou met hierdie opsie te help. Jy kan 'n ona anklike ﬁnansiële adviseur gebruik om jou te
help. As jy hierdie annuïteit uit die fonds se annuïteitstrategie kies wat 'n kombinasie is van 'n met-wins-lewensannuïteit en 'n
lewende annuïteit (naamlik 'n hibriede annuïteit) dan kan ons, a angende van die FSCA se vereistes, van jou verwag om persoonlike
a reevoordeelberading te kry. As jy die hibriede annuïteit uit die fonds se annuïteitstrategie kies, moet jy verstaan dat:
jy nie die lewensannuïteitgedeelte na 'n ander versekeraar kan oordra nie; en
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.
Ÿ

Ÿ

Fooie
Onthou dat die annuïteit 'n lewensannuïteit- sowel as 'n lewende annuïteit-komponent het. Daar is verskillende fooie op elkeen van
toepassing.
Wanneer die Sygnia ForLife-annuïteit in die lewende annuïteit belê word, is daar geen aanvangsfooi nie. Daar is geen
oorskakelingsfooi of disinvestering nodig as jy van die fonds se SmartAssets-beleggingsportefeulje in die NMG Umbrella SmartFund
na die Sygnia ForLife-annuïteit oorskuif nie. Die diensfooi is 0.25%, BTW uitgesluit, van bates per jaar tot op R2 miljoen en 0.10%,
BTW uitgesluit, van bates per jaar op R2 miljoen en hoër. Die beleggingsfooi sal die beleggingsfooi wees op die gekose SmartAssetsportefeulje(s) wat op dieselfde fooie gebaseer is as die SmartAssets-portefeuljes van die NMG Umbrella SmartFund. Hierdie fooie is
in die fonds se beleggingsboekie.
Wanneer die Sygnia ForLife-annuïteit belê word in die met-winslewensannuïteit is daar 'n aanvangsfooi betaalbaar van 1% van bates (geen
BTW betaalbaar), beperk tot n maksimum van R25 000 vir hierdie opsie.
Hierdie fooi is vir die onkostes wat verband hou met die opstel van die
versekerings- en administrasierekords en die fasilitering van die oordrag van
jou beleggingsbedrag en is reeds ingesluit by die berekening van die
aanvanklike annuïteit-inkomste.
Daar is 'n produkbestuursfooi van 1.1% van bates per jaar (geen BTW
betaalbaar). Hierdie bedrag is vir die versekering wat voorsien word deur
Just SA, en vir die maandelikse administrasiekoste vir die instandhouding
van rekords, bedryf van die versekeringsmaatskappy en rapportering van
besigheid onder bestuur aan die regula ewe owerhede. Die deurlopende
batebestuurfooi is 0.4% van bates per jaar (BTW ingesluit).
As jy kies om advies te kry by 'n ﬁnansiële adviseur, is daar 'n koste vir
hierdie advies. Jy kan met jou adviseur ooreenkom oor die bedrag.
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Die koop van enige ander annuïteit
Die annuïteite aangebied onder die fonds se annuïteitstrategie is nie die enigste annuïteit-opsies waaruit jy kan kies nie. Dit is bloot
die fonds se voorkeuropsies. Jy kan steeds enige annuïteit kies wat gepas is vir jou. Weer eens, jy moet erns g daaraan dink om
advies te kry by 'n ﬁnansiële adviseur.
As jy aan die voorsorgdeel van die fonds behoort, kan jy by a rede tot en met jou volle voordeel in kontant neem of jy kan kies om 'n
annuïteit te koop. As jy aan die pensioendeel van die fonds behoort, kan jy by a rede tot een derde van jou voordeel in kontant
neem. Jy moet ten minste tweederdes van jou voordeel gebruik om 'n annuïteit te koop.

Moet jy kontant neem?
Jy mag ŉ maksimum van die geves gde deel van jou voordeel plus een derde van die nie-geves gde deel van jou voordeel as kontant
neem.
Hoeveel van jou voordeel geves g is, hang onder andere af van jou ouderdom op 1 Maart 2021 en wanneer jy by die fonds
aangesluit het. Vra ons asseblief as jy nie seker is nie.
Die res moet gebruik word om ŉ pensioen te koop.

Jy sal belasting moet betaal
op die voordeel wat jy as
kontant neem

Jy kan maksimum R500 000 as kontant uit die fonds neem sonder om belas ng daarop te betaal, omdat die totale belas ngvrye
bedrag by a rede R500 000 is. Dit is belangrik om te weet dat SARS, wanneer hulle bepaal wa er belas ng op jou voordeel betaalbaar
is, vorige kontantenkelbedrae in aanmerking neem wat jy uit a reefondse geneem het en besnoeiingsvoordele wat jou werkgewers
jou betaal het. As jy voorheen al enkelbedrae geneem het, sal dit die R500 000 verklein wat jy belas ngvry kan kry by a rede.
Vir voordele meer as die globale R500 000 sal jy belas ng moet betaal op die voordeel volgens die belas ngtabel onder.

Belasbare bedrag

Belas ngkoers

R 0 – R 500 000

0%

R 500 001 – R 700 000

18% van belasbare inkomste bo

R 700 001 – R 1 050 000

R 36 000 + 27% van belasbare inkomste bo R 700 000

R 1 050 000 +

R 130 500 + 36% van belasbare inkomste bo R 1 050 000
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WANNEER JY BESLUIT
Die fonds voorsien jou van a reevoordeelberading. Dit is wanneer die fonds die opsies wat vir jou beskikbaar is, bekend
maak en verduidelik wanneer jy a ree. As jy tussen ses en drie maande van jou normale a reeouderdom af is, voorsien die
fonds jou van hierdie a reevoordeelberading oor a rede. A reevoordeelberading is nie dieselfde as advies nie en kan
voorsien word deur geskrewe materiaal. Hierdie dokument is a reevoordeelberading. Dit is nie advies nie en dit is nie
belas ngadvies nie.
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 a ree-opsies.
'n Finansiële adviseur sal jou van advies kan voorsien (ook belas ngadvies) en jou help as jy bystand nodig het met die koop
van 'n pensioen wat jou van 'n inkomste sal voorsien wanneer jy 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:
Kaapstad:
Durban:
Port Elizabeth:

Telefoon: (27) 11 509 3000
Telefoon: (27) 21 943 1800
Telefoon: (27) 31 566 2133
Telefoon: (27) 41 397 3400

Jy kan ook 'n e-pos stuur na ﬁnplanning@nmg.co.za om die NMG- ﬁnansiële adviseurs te kontak.

Vul asseblief 'n aftree-kennisgewingvorm in
Wanneer jy jou besluit geneem het, moet jy 'n a ree-eisvorm invul en dit vir jou huidige werkgewer gee om die fonds daarvan
in kennis te stel. Jy moet die aansoekvorm van die annuïteit wat jy wil koop by die eisvorm aanheg. Dit is belangrik om die
eisvorm in te gee voor jou a reedatum sodat die verwerking van die eis nie vertraag word nie.
Die fondsadministrateur sal jou eis kan verwerk wanneer hulle die laaste bydrae ontvang wat deur jou werkgewer betaal word
en hierdie bydrae na jou a reevoordeel in die fonds geallokeer het. Hulle sal ook aansoek moet doen vir 'n belas ngaanwysing
en reël vir die koop van die annuïteit wat jou van 'n inkomste sal voorsien.
Dit is belangrik om te verstaan dat jy dalk nie die eerste pensioeninkomstebetaling aan die einde van die volgende maand
sal kry nie en daarom moet jy voorsiening daarvoor tref tydens jou beplanning.
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 Finansiële 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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