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Beste
Lid

NUWE LEIERSKAP IN DIE CRF
ONTMOET DIE NUWE SPAN!

2014 was beslis ’n interessante en uit- 
dagende jaar! Lees asseblief die 
beleggingsartikel in hierdie uitgawe van die 
nuusbrief aandagtig deur om uit te vind hoe 
om op hoogte van die ontwikkelinge in 
CRF-beleggings te bly. 

Jy het waarskynlik agtergekom dat die 
gesig op die voorblad van die nuusbrief 
verander het. Ek voel baie bevoorreg om 
aan te kondig dat die Raad my as Voorsitter 
van die Fonds aangestel het, en ek wil julle 
verseker dat ek, as lid van die Fonds, net 
my beste sal lewer om die Fonds en julle, 
die lede, met toewyding en passie te dien. 

Ons het onlangs ’n strategiese trustee- 
opleidingsessie gehou waar ons begrippe 
en scenario’s wat in die toekoms op die 
Fonds wag, in detail bespreek het. Die 
goeie nuus is dat volgens terugvoer 
ontvang van ons spesialis-mark-adviseurs, 
is ons op koers om van die opwindende 
nuwe konsepte oor die volgende 18 
maande te implementeer.  

Een van my jare lange medetrustees, Mnr. 
André Smith van die Suid-Kaap, is as 
Ondervoorsitter verkies. Mnr. Brian 
Shepherd, het as Voorsitter uitgetree en die 
aanstelling van Hoofbeampte van die 
Fonds aanvaar. Die Raad het ook Mnr. 
Kobus Sadie as Hoofbeleggingsbeampte 
aangestel. Baie geluk aan hulle almal, en 
ek glo dat al hierdie veranderinge die CRF 
tot selfs groter hoogtes sal voer.

Dikwels veroorsaak veranderinge in wet- 
gewing dat ons heroorweeg hoe ons dinge 
moet doen, en deur noukeurig aandag te 
gee, is ons nie slegs in staat om aan te pas 
nie, maar om selfs die voordele te verbeter 
op wat ons julle, ons lede, bied.

Laat my toe om met 
die volgende aan- 
haling af te sluit (en 
ek vertaal):
’n Doelwit is ’n 
droom met ’n 
spertyd. 

Lees lekker aan 
ons nuusbrief.

Groete van jou Voorsitter
Soyisile Andreas Mokweni  

Besoek asseblief die webtuiste www.caperf.co.za en registreer vir veilige toegang “Secure Access” om jou Fondsinligting aanlyn te lees. 1

Raad van Trustees: Mnr. SA Mokweni (Voorsitter),     
   Mnr. AJ Smith (Ondervoorsitter), Mnr. JP Beukman,
   Me. HA Cawood, Rdl. AP Gqabi, Rdl. IR Iversen,
   Rdl. PJF Louw, Rdl. C Meyer, Mnr. ET Scott,
   Mnr. WW van Gass.

Hoofbeampte:    Mnr. BW Shepherd4

’n Aantal veranderinge is gemaak nadat Adv. Jan Koekemoer vroeër vanjaar as Hoofbeampte 
uitgetree het. Dit is vir ons aangenaam om julle aan die nuwe lede in julle bestuurspan voor te stel!

Jou webtuiste is ’n eenstop-winkel waar jy al die CRF-produkinligting op jou vingerpunte het, vir kompetisies 
kan inskryf en pryse kan wen, kan uitvind waar die volgende werkswinkels aangebied word, vorige 
nuusbriewe kan raadpleeg en inteken om jou Fondswaarde te kontroleer.

Ontmoet julle Voorsitter

Mnr. Soyisile Mokweni is 
Munisipale Bestuurder by 
Langeberg Munisipaliteit 
en ’n lid van die Fonds.

Hy is sedert 2008 ’n 
Trustee van die Fonds en 
het vir vyf jaar as 
Ondervoorsitter gedien.

Mnr. Mokweni se kwa- 
lifikasies sluit in ’n nagraadse sertifikaat in 
Munisipale Finansiële Bestuur (NKR-vlak 6), MBA 
Besigheidsbestuur, BTech Besigheidsadmini- 
strasie, en ND Eiendomswaardasie.

Mnr. Kobus Sadie is as die 
heel eerste Hoof- 
beleggingsbeampte van 
die Fonds aangestel. Hy 
werk saam met die Fonds se 
Ekonoom en Beleggings- 
konsultante en rapporteer 
direk aan die Raad van 
Trustees wat beleggings- 

aangeleenthede betref. Mnr. 
Sadie is ’n CFA en het ook ’n BCom 
Bestuursrekeningkunde-graad van die Universiteit 
Stellenbosch.

Ontmoet julle
Hoofbeleggingsbeampte

Ontmoet julle Hoofbeampte

Mnr. Brian Shepherd het as 
Voorsitter van die Fonds 
bedank en is as 
Hoofbeampte van die 
Fonds aangestel.

Hy was vir 14 jaar ’n Trustee 
van die CRF en het van 
2008 tot 2014 as Voorsitter 

van die Fonds gedien.

Mnr. Shepherd was vir baie jare in diens van  Plaaslike 
Regering as Hoof Finansiёle Beampte  by verskeie 
munisipaliteite insluitent Buffalo City Munisipaliteit 
en het ook as Munisipale Bestuurder van die Metro 
opgetree.  Hy is ’n gekwalifiseerde finansieёle 
beampte en sy kwalifikasies sluit in BCom (UNISA), 
MBA (BSN Netherlands), nagraadse sertifikaat in 
Munisipale Finansies en FIMFO (genoot van die 
Instituut van Munisipale Finansiële beamptes) (SA).

Ontmoet julle Ondervoorsitter

Mnr. André Smith was tot 
2004 by die George 
Munisipaliteit werksaam 
as Direkteur van 
Administrasie en as 
Direkteur van Gemeen- 
skapsdienste tot sy 
aftrede in 2013. Mnr. 
Smith se kwalifikasies sluit 

in ’n BAdmin-graad, MPA 
(Magister in Publieke Administrasie) en die 
Nasionale Tesourie se minimum bevoegdheids- 
kursus

Hy was ’n lid van die Fonds en is sedert 1998 ’n 
Trustee, wat hom die langsdienende Trustee in 
die Raad maak.

Mnr. Smith dien as onafhanklike trustee en is tot 
Ondervoorsitter van die Fonds gekies.

WAT IS OP DIE WEB?

Het jy vir die jongste 
webtuistekompetisie inge- 
skryf? Wees op die uitkyk vir 
ons maandelikse webtuiste- 
kompetisies en staan ’n kans 
om opwindende CRF-pryse 
te wen terwyl jy terselfdertyd 
meer oor jou Fonds leer. 
Moenie die kans misloop nie! 
Besoek www.caperf.co.za en 
klik op die 
“Win! Competitions on the 
go!”-skakel.

Opwindende
Kompetisies Gebeurekalender

Teken aan met jou unieke 
wagwoord en besigtig jou 
jongste Fondswaarde 
wanneer dit jou pas; geen 
wagtydperk (48 uur) voor-
dat jou skriftelike versoek 
beantwoord word nie. 

Veilige Toegang
Ons maak dit maklik om 
Fondsinligting te kry en te 
liasseer! Besoek ons 
webtuiste vir vorige uit- 
gawes van jou ledenuus- 
brief of algemene fonds- 
inligting wat op lidvoordele 
of finansiële inligting 
betrekking het.

Nuusbriewe en
Fondsinligting

Ikwezi MunisipaliteitBergrivier Munisipaliteit
Velddrif

Sol Plaatje
HR Munisipaliteit

Witzenberg Munisipaliteit

Drakenstein Induksie

Cederberg Munisipaliteit
Clanwilliam

HR Beampte IkweziMunisipaliteit

Aftreehervorming -
Risikokategorie E lede
kan beïnvloed word

Belangrike Eis
prosedures

Vind eerste uit wanneer ons 
jou area besoek en sluit vir 
ons volgende “Benefits in 
Action”- werkswinkel by ons 
aan. Hierdie werkswinkel 
handel oor jou fonds- 
voordele en ook hoe dit tot 
jou voordeel is om jou 
fonds-voordele te ken.

Wat is in jou nuusbrief
Posbus 4300 • TygerVallei • 7536
Belmont Office Park
Twist Straat • Bellville • 7530
Tel 021 943 5306 • Fax 021 917 4115
support@caperf.co.za • www.caperf.co.za
Kaapse Aftreefonds vir Plaaslike Regering
Registrasienommer: 12/8/32689/2

Vrywaringsverklaring: Die Kaapse Aftreefonds vir Plaaslike Regering aanvaar 
geen aanspreeklikheid vir enige verlies, skade of onkoste wat as ’n direkte 
gevolg of uitvloeisel van vertroue op die inligting in hierdie dokument gely of 
aangegaan word nie. Indien daar enige konflik tussen die inligting in hierdie 
dokument en die Reëls van die Fonds is, sal die Reëls van die Fonds geld.



ONS SUID-AFRIKAANSE
EKONOMIE SUKKEL
STEEDS VOORT
 ~ beleggingsnuus!

BEHOORT JY AAN RISIKOKATEGORIE E?
 ~ Jou netto inkomste kan beïnvloed word!

TREE AF MET OORLEG
 ~ vul jou aftreevoordeel aan!

BEGRAFNISVOORDEEL
 ~ hoe om vir die
repatrasievoordeel te eis

Bly Aan Die Veilige Kant 
 ~ dien jou eise betyds in sodat jy nie later spyt is nie!
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In ons nuusbrief se winteruitgawe (Volume 51) het ons belangrike inligting oor jou ongeskiktheids- en 
gevreesdesiekte-dekking in die CRF bespreek. Een van die sleutelfaktore wat beklemtoon is, is die 
spertyd waarbinne jy jou eise moet indien. 

Waarom is dit belangrik om my ongeskiktheidseis binne die vereiste tydperk in te dien?
Indien jy nie jou eis betyds indien nie, sal die versekeraar die eis afkeur

Dit is jou eis, dus moet jy verantwoordelikheid vir die proses aanvaar.  Maak altyd ’n punt daarvan om met jou 
mensehulpbronbeampte te kontroleer of hulle die korrekte prosedure volg, want hulle werk met baie fondse en kan 
met die prosedures deurmekaar raak. Jy kan ook ons kantoor skakel of die besonderhede op die Fonds se 
webtuiste nagaan.

Hoe nadelig kan dit my beïnvloed as ek nie my eis betyds indien nie?
Indien jou pensioendraende salaris R25 000 per jaar en jou lidbelang R35 000 is, word jou voordeel as volg 
bereken:

Waarom is dit belangrik om my 
gevreesdesiekte-eis voor die spertyd in te 
dien?
Indien die eis nie binne die vereiste 
tydsraamwerk ingedien word nie, sal die 
versekeraar die eis afkeur.

Watter uitwerking sal dit op die waarde van 
my gevreesdesiekte-eis hê as ek dit nie binne 
die indieningspertyd indien nie?

Indien jou pensioendraende salaris R40 000 per 
jaar is, word jou voordeel as volg bereken:

Onthou asseblief  dat die goedkeuring van 
bogenoemde eise onderhewig is aan die 
versekeraar se polisbepalings en –voorwaardes. 
Indien jy meer inligting benodig oor 
ongeskiktheid of gevreesdesiekte dekking, 
kontak asseblief die Fonds of besoek ons 
webtuiste by www.caperf.co.za.

Die beleggingswêreld het oor die laaste kwartaal interessante 
verwikkelinge getoon. Vir ons as Suid-Afrikaners is die mees relevante die 
skielike ineenstorting van African Bank.  Dit was breedvoerig in Augustus se 
“Financial Bulletin” gedek, wat ‘n nuwe publikasie is wat vir die eerste keer 
in Augustus aan lede per epos gestuur was. Vir diegene wat dit nie gesien 
het nie, gee ek ’n kort opsomming. 

Aan die begin van Augustus vanjaar het African Bank aangekondig dat dit 
verdere groot verliese gely het en weer eens kapitaal nodig het om met die 
bank se bydrywighede voort te gaan.  Dit het paniekverkope van African 
Bank aandele teweeg gebring en die aandeleprys het binne drie dae met 
95% geval. Met die sluiting van die markte op die derde dag, is alle 
verhandeling in African Bank aandele opgeskort. Die CRF het deur sy 
onderliggende bestuurders ’n klein blootstelling aan African Bank gehad. 
Die groeiportefeule is egter goed gediversifiseer en selfs met die African 
Bank fiasko was die groeiportefeule se verlies vir Augustus beperk. 

Die Suid-Afrikaanse ekonomie sukkel steeds voort, met ekonomiese groei 
in die tweede kwartaal wat skaars positief was. Dit volg op die eerste 
kwartaal waar die ekonomie  negatiewe  groei getoon het. Die stadige 
ekonomiese groei, tesame met duidelike aanduidings dat die 
Suid-Afrikaanse verbruiker sukkel, kan die Reserwebank ’n bietjie ruimte 
laat wanneer dit by die besluit oor rentekoersverhogings kom. Dit is 
minstens goeie nuus, veral vir lede wat, ’n verband moet afbetaal. 

Die stadige plaaslike ekonomiese groei, tesame met die dreigende oorlog 
in die Oekraïne en die Gasastrook, het veroorsaak dat die Suid-Afrikaanse 
aandelemark in die derde kwartaal van 2014 sywaarts beweeg het met 
2.13%. Dit is totaal verskillend van die massiewe groei in aandelepryse wat 
in die vorige finansiële jaar van die CRF geëindig 30 Junie 2014 behaal is. 
Die Fonds het in die verlede gewaarsku dat ‘n opbrengs bo 20% per jaar nie 
volhoubaar is nie en dat lede daarvan bewus moet wees dat dit oor tyd sou 
normaliseer. Die teiken van inflasie plus 4% raak toenemend moeiliker om 
te bereik. 

Met die verwagte afname in opbrengs, sal die Fonds se 
kostebesparingsveldtog nog belangriker word, en dit is vir my aangenaam 
om te rapporteer dat die eerste fase van kostebesparings by die onlangse 
strategiese sessie deur die Raad van Trustees goedgekeur is en ons dit 
gedurende September 2014 begin implementeer het.

Alhoewel kostebesparing uiters belangrik is, moet dit nooit ten koste van die 
beleggingsopbrengste gedoen word nie. Ons fokus dus op areas waar ons 
glo ons dieselfde of selfs beter opbrengste teen ’n laer koste kan kry. 
Hopelik sal ek aan die einde van die CRF se volgende finansiële jaar in 
2015 die besparings wat ons behaal het, kan kwantifiseer en in staat wees 
om te toon watter positiewe impak die kostebesparings op jou 
aftreespaargeld gehad het.

Vir die jongste beleggingsnuus, besoek asseblief ons webtuiste en lees die 
maandelikse “CRF Financial Bulletin”.

Nuwe wetgewing gaan jou maandelikse netto inkomste 
beïnvloed. Een van die nuwe wetgewende veranderings (Maart 
2015) wat ook CRF-lede beïnvloed, is die manier waarop 
inkomste beskermer-ongeskiktheidsvoordele belas word. 

Wonder jy wat inkomste beskermer-ongeskiktheidsvoordele 
is? Dit is ’n maandelikse voordeel wat aan ’n versekerde lid wat 
ongeskiktheidsvoordele ontvang, betaal word. Die CRF bied tans 
twee tipes onsgeskiktheidsvoordele, naamlik die enkelbedrag- 
ongeskiktheidsvoordeel beskikbaar in kategorie A en B, en die 
maandelikse inkomste-ongeskiktheidsvoordeel in kategorie E. 

Wie word geraak? Indien jy Fondskategorie E gekies het, sal die 
nuwe wetgewing jou raak, maar lede in kategorie A en B word nie 
beïnvloed nie.

Hoe word die inkomste beskermer-ongeskiktheidsvoordeel 
uitbetaal? Wanneer ’n kategorie E-lid tans deur die versekeraar 

ongeskik verklaar word, ontvang hulle 75% van hulle 
pensioendraende salaris as ’n maandelikse voordeel, tot ’n 
maksimum van R130 000 per maand. Hierdie maandelikse 
voordeel word dan as ’n normale inkomste belas en belasting 
word maandeliks afgetrek. Die nuwe wetgewing bring mee dat 
die maandelikse inkomste nie voortaan belas sal word nie, 
aangesien die premie wat die lid aan die versekeraar betaal, as 
’n byvoordeel beskou sal word vir belasting doeleindes.

Wat beteken dit? Indien jy in kategorie E is, sal jy nou belasting 
moet betaal op die maandelikse premie wat vir die inkomste 
beskermer-ongeskiktheidsvoordeel betaal word. Die totale koste 
in kategorie E is 3,25%, waarvan 1,25% na die inkomste 
beskermer-ongeskiktheidsvoordeel gaan. Salariskantore moet 
dit as ’n byvoordeel aandui en daarom kan jou netto inkomste 
vanaf Maart 2015 beïnvloed word. Aangesien dit slegs 1,25% 
van jou salaris is, kan die impak gering wees, maar dit is 
belangrik dat jy van hierdie veranderinge weet.

Lede vra ons byna daagliks of dit moontlik is om bykomende 
bydraes tot hulle aftreefonds te maak. Dit is nie verbasend dat 
ons sulke navrae kry nie, aangesien jou Fonds oor die afgelope 
vyf jaar die toppresteerder was onder soortgelyke fondse, en dit 
het sedert sy ontstaan inflasie met meer as 9% geklop.
 
Die antwoord is JA, dit is moontlik, en elke ekstra sent vir aftrede 
tel. Volgens die Reëls van die Fonds kan jy vrywillige bykomende 
bydraes (AVC’s) in die Fonds maak. Dit kan maandeliks gedoen 
word, of deur ’n eenmalige enkelbedragbetaling. Vrywillige 
bydraes word direk aan die lidaandeelrekening toegewys sonder 
dat daar enige bykomende koste verhaal word. Dit beteken dat jy 
hierdie bydraes slegs vir aftrede spaar. Dit is belangrik om te 
onthou dat jy jou bykomende bydraes slegs kan onttrek wanneer 
jy die Fonds verlaat, want dit sal deel uitmaak van die finale 
uitbetaling van jou voordeel en is aan belasting onderhewig.

Hoe reël ek vir vrywillige bykomende bydraes?
 
Maandelikse vrywillige bykomende bydraes word deur jou 
betaalkantoor gereël en sal van jou maandelikse salaris afgetrek 
word. Indien jy verkies om ’n eenmalige enkelbedragbetaling aan 
die Fonds te maak, kan jy die oproepsentrum kontak om die 
nodige reëlings te tref. Aangesien vrywillige bykomende bydraes 
jou finansiële beplanning beïnvloed, beveel ons aan dat jy dit met 
jou finansiële adviseur bespreek. Dit is veral belangrik wanneer jy 
bykomende enkelbedragbetalings maak, want die finansiële 
adviseur kan jou in die regte rigting stuur, veral wat belangrike 
oorwegings soos belasting betref. 

Jy kan die CRF-oproepsentrum by 021 943 5306 skakel, wat jou 
na een van die Fonds se voorkeur finansiële adviseurs sal 
verwys.

Belangrike
HERINNERINGE
Help ons om ons koolstofvoetspoor 
te verminder en kies om jou 
kommunikasie elektronies te 
ontvang.
Jy kan jou Fondsnuus vinniger ontvang deur 
te kies om jou nuusbriewe elektronies te kry. 
Al wat jy hoef te doen, is om die webtuiste te 
besoek en te versoek om jou kommunikasie 
via e-pos te ontvang, of jy kan die Fonds by 
021 943 5306 kontak.

Aftreehervorming:
Is jy nog steeds bekommerd dat jy nie met 
aftrede ál jou geld sal kan onttrek nie en tot ’n 
derde in kontant beperk sal word? Moenie 
wees nie. Onthou dat jy aan ’n 
paragraaf(a)-fonds behoort, wat spesifiek vir 
plaaslike regering-werknemers gestig is. Jou 
reg om al jou geld met aftrede in kontant te 
neem, word nie deur die nuwe veranderinge 
in wetgewing van Maart 2015 beïnvloed nie.

Jaarlikse voordelestaat:
Hou asseblief jou oë oop vir jou jaarlikse 
voordelestaat wat ons in Desember aan jou 
sal e-pos, of in Januarie 2015 saam met die 
Algemene Jaarverslag sal pos.
 
AJV 2015:
Die Fonds sal sy 18de Algemene 
Jaarvergadering in Februarie aanbied. Die 
datum en plek sal in Januarie op die 
webtuiste gepubliseer word.

Raadpleeg finansiële kundiges:
Onthou asseblief dat die Fonds voorkeur 
finansiële adviseurs aangestel het indien jy 
hulp met finansiële beplanning benodig of 
besluite oor jou aftreebefondsing moet 
neem. Kontak net die oproepsentrum en 
hulle sal jou verwys.

As ’n bydraende lid van die CRF, word jy 
tot op die ouderdom van 75 deur die Fonds 
se begrafnisvoordeel gedek. Hierdie 
begrafnisvoordeel sorg dat die stoflike 
oorskot van die afgestorwene na die 
begrafnisplek binne die grense van 
Suid-Afrika vervoer word. Die voordeel dek 
jou, die lid, jou gade, en kwalifiserende 
kinders. 

Hou hierdie kort kontrolelys byderhand om 
jou of jou gesinslede te help wanneer die 
repatriasievoordeel geëis word:

Waarom moet ek die versekeraar direk 
kontak om die repatriasievoordeel te 
eis?
Die begrafnisvoordeel word herverseker 
by ŉ versekeringsmaatskappy, tans 
Sanlam. Deur die versekeraar direk te 
kontak, kry jy onmiddellike ondersteuning 
in ’n baie moeilike tyd vir die gesin; Sanlam 
sal self al die vervoerreëlings behartig.

Kan ek die Fonds skakel as ek onseker 
is van die proses om te volg?
Ja, indien jy meer inligting of verdere 
bystand benodig, is jy altyd welkom om 
ons vriendelike oproepsentrumkonsultante 
by 021 943 5306 te kontak.

Wat is inkorting?     Dit beteken dat jy nie is staat is om jou werk te doen nie.

Ter herinnering: spertye vir die indiening van eise:

Ongeskiktheidsvoordeel

Enkelbedrag-ongeskiktheidsvoordeel
(Risikokategorie A of B)

Maandelikse-inkomste-ongeskiktheids- 
voordeel (ICB)(Risikokategorie E)

Eise vir die enkelbedrag- ongeskiktheids- 
voordeel moet binne 180 dae na datum 
van inkorting ingedien word. Die datum 
van inkorting kan gedefinieer word as die 
datum waarop die besering of siekte 
geïdentifiseer is.

Wanneer moet ek 
my ongeskikt- 
heidseis indien?

Eise vir die maandelikse-inkomste-ongeskikt- 
heidsvoordeel moet binne drie maande na 
aanvang van die ongeskiktheid ingedien word. 
Die datum van ongeskikt- heid is gewoonlik die 
laaste aktiewe werksdag. Dit kan ook die datum 
wees waarop die ongeluk plaasgevind het.

Voordeel betaalbaar as die versekeraar 
dit goedkeur

Voordeel betaalbaar as die versekeraar 
die eis as gevolg van laat indiening 
afkeur

(4.35 x jou jaarlikse pensioendraende 
salaris plus jou lidbelang
4.35 x R25 000 + R35 000 = R143 750)

Jou risikokategorie 
Onthou dat die ongeskikt- 
heidsvoordeelbetalings aan 
belasting onderhewig is.

Risikokategorie A Jy kan R108 750 verloor
Slegs jou lidbelang van R35 000 word 
uitbetaal

(4.70 x jou jaarlikse pensioendraende 
salaris plus jou lidbelang
4.70 x R25 000 + R35 000 = R152 500)

Risikokategorie B Jy kan R117 500 verloor
Slegs jou lidbelang van R35 000 word 
uitbetaal

(75% van jou jaarlikse 
pensioendraende salaris
75% x R25 000)

Risikokategorie E Jy kan R18 750 per jaar verloor
Slegs jou lidbelang van R35 000 word 
uitbetaal

Gevreesdesiekte-dekking
Van toepassing op risikokategorie A, B, C en E

Die ingevulde vorm moet binne 
drie maande na die diagnose 
by die Fonds ingedien word, en 
die spesialisverslae en onder- 
steunende toetsuitslae moet 
binne ses maande na diagnose 
by die Fonds ingedien word.

Wat is die 
tydperk 
waarbinne
ek my 
gevreesde- 
siekte-eis 
moet indien?

R30 000
(0,75 x jou jaarlikse 
pens ioend raende 
salaris 0,75 x R40 000

Risikokate
gorie A, B, 
C en E

Geen 
voordeel 
betaalbaar 
nie

Jou risiko- 
kategorie

Voordeel betaalbaar 
indien die eis betyds 
ingedien is en die 
versekeraar dit 
goedkeur

Voordeel 
betaalbaar as 
die ver- 
sekeraar die 
eis as gevolg 
van laat 
indiening 
afkeur

Kontak die versekeraar (Sanlam)
by 0860 004 080
Bevestig dat jy vir ’n Groepskema- 
voordeel vir die CRF eis 
Verskaf die groepkode (13606)
aan die versekeraar
Die Sanlamkonsultant sal jou
hierna met verdere reëlings help

Wat om te doen Merk

E-pos asseblief jou besonderhede aan support@caperf.co.za indien jy verkies om jou nuusbrief per e-pos te ontvang.Vertaalde en elektroniese kommunikasie:  Skakel asseblief die oproepsentrum by 021 943 5306 indien jy ’n vertaling van hierdie nuusbrief in Xhosa verlang.


