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CRF LEDENUUSBRIEF – AUGUSTUS 2019 

 

1. BESTE LID 

Kom ons kyk na alles wat in die eerste helfte van 2019 gebeur het. 

In ooreenstemming met nuwe wetgewing het die Fonds reëlwysigings laat goedkeur sodat ons meer opsies vir lede by aftrede kan bekendstel. 

Jy kan nou in die Fonds aftree en ’n lewenslange pensioen ontvang. Lees asseblief oor al die opsies wat by aftrede aan jou beskikbaar is in die 

spesiale uitgawe van die Annuïteitbrosjure wat aan jou gestuur is. Jy kan ’n aftreevoordeelraadgewer op 0861 CRFUND (0861 273 863) skakel om 

jou opsies met jou te bespreek. 

Ons het ’n lewensfase beleggingstrategie bekend gestel, wat as die verstekbeleggingsportefeulje vir al ons lede dien. Wat dit beteken, is dat jy 

nie beleggingskeuses hoef te maak wanneer jy nader aan aftrede kom nie. Sien asseblief gedetailleerde inligting in hierdie nuusbrief. 

Ons het ons begrafnisvoordeel vir alle lede tot R50 000 verhoog! 

Vir die res van die jaar sien ons uit na die finansiële welstand werkswinkels wat voorlê. In hierdie werkswinkels sal ons annuïteitopsies en die nuwe 

lewensfase beleggingstrategie in diepte bespreek. Doen asseblief alles moontlik om ’n werkswinkel naby jou by te woon. Alle besonderhede word 

op die webwerf gepubliseer. 

Later hierdie jaar sal jy jou jaarlikse voordelestaat van die administrateur ontvang. Kontroleer asseblief deeglik dat al die inligting op jou staat 

korrek is. Gaan jou risikovoordeelkategorie na. Het jy doods-, ongeskiktheids- en gevreesdesiekte-dekking nodig? Lede in kategorie G, neem 

asseblief kennis dat julle geen ongeskiktheids- of gevreesdesiekte-dekking het nie en slegs die minimum bedrag aan doodsdekking. Lede in 
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kategorie D, julle het geen dekking hoegenaamd nie. Onthou, jy kan jou risikovoordeelkategorie elke jaar voor 30 April verander. Jou nuwe 

dekking sal op 1 Julie in werking tree en sal aan die versekeraar se goedkeuring onderhewig wees. 

Vroeg volgende jaar sal ons die jaarverslag vir die 2019-jaareinde aan jou stuur. In hierdie verslag bring ons jou op datum oor die reëlwysigings, 

nuwe voordele, groei in lidmaatskap en fondsbates. Die Trustees se terugvoersessis sal ook in Februarie 2020 plaasvind, waartydens ons ’n aantal 

van hierdie sessies sal aanbied, waar een van die Trustees teenwoordig sal wees. Maak asb van die geleentheid gebruik om jou Trustees te kom 

ontmoet. 

Lede, soos altyd moedig ek julle aan om asseblief na julle aftreespaargeld te kyk. Die Fonds het Portfolium aangestel om aan julle finansiële advies 

te verskaf. Beplan versigtig en moet nooit oorhaastig optree nie. Wees finansieel voorbereid vir jou aftrede. Ek laat graag die volgende gedagte 

van ’n onbekende skrywer by jou en ek vertaal: “Die beste tyd om aan jou aftrede te begin dink, is voor jou baas dit doen.  

 

Mnr. Soyisile Mokweni, Voorsitter 

 

2. BEGRAFNISDEKKING TOT R50 000 VERHOOG!!! 

Vanaf 1 Julie 2019 het alle bydraende lede van die CRF begrafnisdekking van R50 000 tot op die ouderdom van 75. 

Indien jy voor aftrede sterf, sal jou gesin begrafnisdekking behou totdat jy 65 jaar oud sou gewees het. 

Jou begrafnisdekking is voorheen deur Sanlam sowel as Momentum verseker.  

Die Trustees het nou die dekking gekombineer en die volle begrafnisvoordeel word deur Sanlam verseker. 

 

Hoe raak die nuwe dekking jou finansieel? 

Jou premie vir die begrafnisdekking styg van R17,10 tot R31,44 per maand. Vir net meer as R30 per maand het jy, jou gade en jou kinders wat 

ouer as 11 jaar is ’n verhoogde begrafnisdekking van R50 000. Jou dekking vir jou onmiddellike gesin is nou soos volg: 
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Versekerde persone Totale dekking by Sanlam 

Jy, jou gade en kinders (11-21 en 

21–26)* 

R50 000 

Jou kinders (0–11)** R20 000 

*Die kind is ongetroud indien jonger as 21, of is ongetroud en ’n voltydse student indien jonger as 26. 

**Sluit doodgebore kinders in, mits die swangerskaptermyn tussen 26 weke en die volle termyn was. 

 

Hoe baat jy verder daarby? 

Aangesien die begrafnisdekking deur twee afsonderlike versekeraars verseker was, het dit dikwels die betaling van die totale begrafniseis 

vertraag. Die eisdokumente moes deur Sanlam sowel as Momentum geëvalueer word en elkeen het hulle eie besluit geneem oor of en 

wanneer hulle deel van die dekking betaal word. 

 

Nou is dinge eenvoudiger. Slegs een evaluering word deur Sanlam gedoen en die volle begrafnisdekking word in ’n enkelbedrag uitbetaal. 

 

 

Het jy geweet dat jou begrafnisvoordeel ’n repatriasievoordeel insluit? 

 

Wat is dit? 

Die repatriasievoordeel dek die koste om die stoflike oorskot van die versekerde persoon na die voorkeurplek van die begrafnis binne die 

grense van Suid-Afrika te vervoer. 

Hoe eis jy? 

• Kontak die versekeraar (Sanlam op 0860 004 080). 

• Bevestig jy eis vir ’n groepskemavoordeel: Consolidated Retirement Fund – 

groepkode 13606. 

• ’n Sanlam-konsultant sal jou met verdere reëlings bystaan. 

 

3. BYVOORDELE  

Ons het drie versekerde voordele in die Fonds waarvan die premies as byvoordele belas word: 

• Kategorie E – maandelikse ongeskiktheids-inkomstevoordeel 

• Gevreesdesiekte-dekking 

• Begrafnisdekking 
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Waarom word die premies as byvoordele belas? 

Premies wat ten opsigte van bogemelde dekking aan die versekeraar betaal word, word as byvoordele belas omdat die voordele 

belastingvry betaal word. Jy kan ’n effense styging in jou maandelikse belasbare inkomste waarneem, omdat die premie vir hierdie voordele 

by jou belasbare inkomste gevoeg moet word. Vir die nuwe begrafnisdekking is die bedrag wat die Fonds aan die versekeraar betaal 

byvoorbeeld R41,10, maar slegs R31,44 word van jou bydraes afgetrek, aangesien hierdie voordeel gedeeltelik gesubsidieer word. 

 

Die betaal van byvoordeelbelasting nou is egter later tot jou voordeel … 

Die voordeel hiervan is dat jy nie belas word wanneer jy eis nie, omdat die volle voordeel belastingvry aan jou uitbetaal word. 

 

 

4. LEWENSFASE BELEGGINGSTRATEGIE – WIL JY JOU EIE BELEGGINGSKEUSES MAAK, OF WIL JY DIT AAN DIE TRUSTEES OORLAAT? 

JY MAAK JOU EIE KEUSES – SKUIF UIT DIE LEWENSFASE BELEGGINGSTRATEGIE 

 

As jy jou eie beleggingskeuses wil maak, kan jy uit die lewensfase 

beleggingstrategie skuif deur die volgende te doen: 

 

✓ Praat met jou finansiële adviseur – die Fonds het Portfolium aangestel om 

alle CRF-lede met finansiële advies by te staan. 

✓ Vul ’n beleggingsomskakelingsvorm in en dui aan in watter 

beleggingsportefeuljes jy jou geld wil laat belê. 

✓ Dui die persentasie van jou voordeel aan wat jy in elke portefeulje wil belê. 

✓ Onderteken en dien jou vorm in. 

 

As jy jonger as 50 jaar is, is die volgende beleggingsopsies beskikbaar vir jou om 

van te kies: 

 

 Aggressiewe Portefeulje: Herdie portefeulje word vanaf  

1 November 2019 beskikbaar gestel. Die doelwit van hierdie portefeulje is 

om die beste moontlike groei oor die lang termyn te behaal. Dit is die 

beste vir lede wat baie jare tot by aftrede oor het. Hierdie opsie kan oor 

die kort termyn uiters onbestendig wees as gevolg van die groot 

blootstelling aan aandele in die portefeulje. Jy het finansiële advies nodig 

om toegang tot hierdie opsie te verkry. 

JY WIL HÊ DAT DIE TRUSTEES JOU BELEGGINGSTRATEGIE 

MOET BEPAAL – WELKOM BY DIE CRF-LEWENSFASE 

BELEGGINGSTRATEGIE 

 

Die lewensfase beleggingstrategie is vir al die lede van 

die Fonds beskikbaar. As jy nie ’n vorm invul wat aandui 

hoe en waar jy jou voordeel wil belê nie, sal die Trustees 

namens jou optree. 

 

 

 

Hoe sal dit werk? 

 

As jy nie ’n beleggingsomskakelingsvorm invul nie, sal die 

Trustees jou geld ingevolge die lewensfase 

beleggingstrategie belê. 

 

As jy jonger as 55 jaar is, sal jy 100% in die 

Groeiportefeulje belê word. 

 

As jy tussen 55 en 60 jaar oud is en voorheen 100% in die 

Groei Portefeulje belê was, sal 50% van jou voordeel na 

die Gematigde Portefeulje verskuif word. 
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 Groeiportefeulje: Die langtermyndoelwit is om die stabielste opbrengste 

moontlik te behaal wat inflasie klop. Die Trustees se teiken is ’n jaarlikse 

opbrengs van inflasie +4%.  

 Shari’ah-portefeulje: Hierdie opsie is geskep vir lede wat verkies dat hulle 

beleggings voldoen aan die vereistes van Shari’ah-wette en die beginsels 

wat vir “Islamitiese finansiering” geld. Die Trustees se teiken is ’n jaarlikse 

opbrengs van inflasie +4%. 

 

Wat is my beleggingsopsies? 

Jy kan kies om jou aftreespaargeld tussen die beleggingsopsies in die lys hierbo te 

belê.  

Voorbeeld 1: 

• 100% in die Groeiportefeulje  

• 100% in die Aggressiewe Portefeulje  

• 100% in die Shariah Portefeulje 

 

Jy kan jou belegging ook in inkremente van 25% tussen die beskikbare 

beleggingsopsies verdeel.  Let asseblief daarop dat die verdeling ’n totaal van 

100% moet hê. 

 

Voorbeeld 2: 

• 75% in die Groeiportefeulje  

• 25% in die Aggressiewe Portefeulje  

 

Voorbeeld 3: 

• 50% in die Groeiportefeulje  

• 50% in die Aggressiewe Portefeulje  

 

Lede van 50 jaar en ouer kan enige van die beleggingsportefeuljes hierbo kies. 

Namate jy ouer word en nader aan aftrede kom, kan jy egter dalk besluit om jou 

aftreevoordeel te beskerm deur die volle voordeel of ’n gedeelte daarvan in ’n 

minder aggressiewe beleggingsportefeulje te belê. Dit sal help om jou voordeel 

teen markonbestendigheid te beskerm. Onthou, jy kan jou belegging ook in 

inkremente van 25% tussen die beskikbare portefeuljes verdeel. 

 

As jy ouer as 60 jaar is, sal al jou geld na die Gematigde 

Portefeulje verskuif word. 

 

Jy kan enige tyd uit die lewensfase beleggingstrategie 

skuif deur ’n beleggingsomskakelingsvorm in te vul en 

die CRF opdrag te gee waar jy jou geld belê wil hê. 

 

Hoe sal my bydraes toegewys word as ek by die 

lewensfase beleggingstrategie aansluit? 

Vanaf September sal jou bydraes as volg geallokeer 

word: 

• As jy jonger as 55 jaar is, sal jou bydraes 100% in 

die Groei Portefeulje belê word. 

 

• As jy tussen 55 en 60 jaar oud is, sal 50% van jou 

bydraes aan die Groei Portefeulje toegewys 

word, en 50% aan die Gematigde Portefeulje. 

 

• As jy 60 jaar en ouer is, sal 100% van jou bydraes 

aan die Gematigde Portefeulje toegewys word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Wanneer jy 50 jaar en ouer is, is die volgende beleggingsopsies ook vir jou 

beskikbaar: 

• Gematigde Portefeulje: Hierdie portefeulje kan oorweeg word deur lede 

wat naby aftrede is (vanaf 50 jaar en ouer) en wat meer stabiliteit in hulle 

beleggingsopbrengste wil hê.  

Stabiliteit word verkry deur gedeeltelik in ’n reëlmatige strategie te belê 

waar ’n reserwe gebruik word om negatiewe opbrengste te absorbeer 

wanneer die markte baie onbestendig is.  

 

• Geldmarkportefeulje: Hierdie portefeulje moet slegs oorweeg word indien 

jy baie naby aan aftrede is en jou enigste doelwit is om te beskerm wat jy 

in die Fonds gespaar het tot wanneer jy aftree. Kapitaalbeskerming is die 

hoof doelwit van hierdie portefeulje.  

 

Wat is my beleggingsopsies as ek 50 jaar of ouer is en my eie beleggingskeuses 

wil maak? 

As jy jou eie beleggingskeuse wil maak, maar nie finansiële advies ontvang het 

nie, kan jy een van die volgende kombinasies kies: 

• 100% Groei Portefeulje 

• 100% Gematigde Portefeulje 

• 100% Shari’ah Portefeulje  

• 25% Groeiportefeulje en 75% Gematigde Portefeulje  

• 50% Groeiportefeulje en 50% Gematigde Portefeulje  

• 75% Groeiportefeulje en 25% Gematigde Portefeulje  

 

As jy jou eie beleggingskeuse wil maak en finansiële advies ontvang het, kan jy in 

inkremente van 25% tussen die volgende kombinasies kies: 

• Groei Portefeulje 

• Gematigde Portefeulje 

• Geldmark Portefeulje 

• Aggressiewe Portefeulje 

 

Voorbeeld 1: 

• 50% Groei Portefeulje 

• 25% Gematigde Portefeulje 

• 25% Aggressiewe Portefeulje 
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Voorbeeld 2: 

• 25% Groei Portefeulje 

• 25% Geldmark Portefeulje 

• 50% Gematigde Portefeulje 

 

Hoe sal jou toekomstige bydraes toegewys word? 

Vanaf September sal jou toekomstige bydraes volgens jou beleggingsverdeling 

toegewys word. As jy byvoorbeeld 25% in die Groei Portefeulje, 25% in die 

Geldmark Portefeulje en 50% in die Gemagtigde Portefeulje belê het, sal jou 

bydraes 25%, 25% en 50% tussen die geselekteerde portefeuljes verdeel word. 

 

Belangrike aantekeninge: 

• Beleggingsomskakelings word geïmplementeer binne 10 werksdae nadat 

die omskakelingsinstruksie ontvang is. 

• Jy kan gedurende die Fonds se finansiële jaar (1 Julie tot 30 Junie) twee 

beleggingsomskakelings gratis doen. 

• Klik op die vorms-tabel as jy die beleggingsomskakelingsvorm van die 

webwerf wil aflaai. 

 

5. ANNUÏTEITOPSIES BY AFTREDE 

Kontak asseblief ’n aftreevoordeelraadgewer as jy daaraan dink om af te tree sodat hulle die annuïteitopsies wat in die Fonds beskikbaar is, kan 

verduidelik, en lees die nuusflits en finansiële brosjure wat ons na lede uitgestuur het. Hierdie publikasies is ook op die webwerf beskikbaar. 

As jy voor aftrede bedank, onthou asseblief dat jy jou voordeel tot aftrede kan uitstel. 

6. PORTFOLIUM AS JOU FINANSIËLE ADVISEUR AANGESTEL  

Let asseblief daarop dat die Raad van Trustees met onmiddellike effek Efficient Wealth se kontrak as finansiële adviseurs vir lede van die Fonds 

beëindig het en PORTFOLIUM as die nuwe CRF-voorkeuradviseurs aangestel het. Onthou, een van die redes waarom lede nie hulle aftreedoelwitte 

bereik nie, is ’n gebrek aan goeie finansiële advies. Lede gesels dikwels met maatskappye wat uitermatige fooie hef. Die Trustees is seker dat 

PORTFOLIUM ons lede met die beste advies teen die laagste koste sal bystaan. As jy met ’n finansiële adviseur wil gesels, skakel asseblief die Fonds, 

en ons sal seker maak dat ’n finansiële adviseur van PORTFOLIUM jou skakel. 

7. Onthou dat jy jou aftrede kan uitstel 
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Opbetaalde lid: As ’n lid hulle diens by die werkgewer beëindig, kan hulle hulle voordeel uitstel sodat dit in die Fonds behoue bly. Die volle 

voordeel kan op enige stadium of by aftrede onttrek word. Indien lede jonger as 55 die werkgewer se diens verlaat, kan hulle hulle lidbelang 

uitstel om negatiewe belastingimplikasies te vermy. Indien ’n lid sy geld tot op die ouderdom van 55 jaar in die Fonds los, sal hierdie voordeel as 

’n aftrede belas word, wat beteken dat die eerste R500 000 belastingvry sal wees. 

Uitgestelde lid: Dit is wanneer ’n lid by aftrede hulle voordeel uitstel om tot op die maksimum aftreeouderdom in die Fonds te bly. 

 

8. RISIKOVOORDEELDEKKING IN DIE CRF 

Jy kan in die CRF tussen sewe verskillende risikokategorieë kies. Voordat jy kies, vra jouself die volgende vrae en kontroleer dan met jou 

finansiële adviseur dat jy op die regte spoor is: 

Het ek doods-, ongeskiktheids- en gevreesdesiekte-dekking nodig? 

As die antwoord “ja” is, kan jy dalk een van die risikokategorieë hieronder oorweeg. Oorweeg dit of jy ’n enkelbedrag aan jou wil laat uitbetaal 

indien jy ongeskik raak, of die opsie wil hê om ’n maandelikse inkomste te ontvang en as ’n lid van die Fonds aan te bly. 

Risikovoordeelkategorie – 

en hoeveel sal vir die 

dekking van my bydraes 

afgetrek word?  

Watter dekking het ek 

nodig? 

Hoeveel sal betaal word 

indien ek sterf? 

Sal ek ’n voordeel 

ontvang as ek ongeskik 

raak? 

Sal ek ekstra geld 

ontvang om met mediese 

uitgawes te help as ek 

met ’n gevreesde siekte 

gediagnoseer word?  

 

Kategorie A: koste 3% 

Jy spaar 22,5% of 24% vir 

aftrede*** 

Raadslede spaar 12% 

Ek het versekering van my 

eie, dus het jy slegs ’n 

bietjie doods-, 

ongeskiktheids- en 

gevreesdesiekte-dekking 

nodig 

Jou afhanklikes sal ’n 

enkelbedrag van 4,35 x 

jou jaarlikse 

pensioendraende salaris, 

plus jou lidbelang, plus jou 

begrafnisdekking 

ontvang. 

Ja. Jy sal ’n enkelbedrag 

van 4,35 x jou jaarlikse 

pensioendraende salaris, 

plus jou lidbelang 

ontvang. Hierdie voordeel 

verminder met 1/120ste 

per maand vanaf die 

ouderdom van 55 en 

eindig op 65. 

Ja. Jy sal ’n enkelbedrag 

van 0,75 x jou jaarlikse 

pensioendraende salaris 

ontvang.** 
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Kategorie B: koste 5% 

Jy spaar 20,5% of 22% vir 

aftrede *** 

Raadslede spaar 10% 

Ek is ’n jong lid met ’n 

gesin en het min 

versekeringsdekking.  

Ek het beslis doods-, 

ongeskiktheids- en 

gevreesdesiekte-dekking 

nodig 

 

Jou afhanklikes sal ’n 

enkelbedrag van 7,35 x 

jou jaarlikse 

pensioendraende salaris, 

plus jou lidbelang, plus jou 

begrafnisvoordeel 

ontvang. 

Jy sal ’n enkelbedrag van 

4,70 x jou jaarlikse 

pensioendraende salaris, 

plus jou lidbelang 

ontvang. Hierdie voordeel 

verminder met 1/120ste 

per maand vanaf die 

ouderdom van 55 en 

eindig op 65.  

Ja. Jy sal ’n enkelbedrag 

van 0,75 x jou jaarlikse 

pensioendraende salaris 

ontvang.** 

Kategorie E: koste 2.95% 

Jy spaar 22,05% of 24.05% 

vir aftrede *** 

Raadslede spaar 12.05% 

Ek het doods- en 

gevreesdesiekte-dekking 

asook ’n maandelikse 

inkomste-

ongeskiktheidsvoordeel 

nodig. 

Jou afhanklikes sal ’n 

enkelbedrag van 4,25 x 

jou jaarlikse 

pensioendraende salaris, 

plus jou lidbelang, plus jou 

begrafnisvoordeel 

ontvang. 

Jy sal ’n maandelikse 

inkomste-

ongeskiktheidsvoordeel 

van 75% van jou 

pensioendraende salaris 

ontvang, onderhewig aan 

’n maksimum van 

R200 000 per maand. In 

die geval van 

ongeskiktheid, sal jy 

voortgaan om 9% of 7,5% 

tot aftreebefondsing by te 

dra. * 

Ja. Jy sal ’n enkelbedrag 

van 0,75 x jou jaarlikse 

pensioendraende salaris 

ontvang.** 
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* Wanneer jy 65 word, sal jy jou volle lidbelang as ’n aftreevoordeel ontvang. Onthou dat terwyl jy die maandelikse inkomste-

ongeskiktheidsvoordeel ontvang, bly jy vir die sterftevoordeel gedek totdat jy 65 word. Let asseblief daarop dat die versekeraar die maandelikse 

voordeel kan staak as jy nie meer aan die vereistes van die definisie van ongeskiktheid voldoen nie. 

** Die volgende siektes word onder die gevreesdesiekte-polis gedek: beroerte, kanker, hartaanval, koronêre-arteriechirurgie, blindheid, 

nierversaking, verlamming, en groot orgaanoorplantings. Raadpleeg asseblief die fonds se webwerf vir meer besonderhede. 

Jy word vir ’n tydperk van twee jaar nadat jy by die Fonds aangesluit het, nie gedek vir voorafbestaande toestande wat voorgekom het binne 

een jaar voordat jy by die Fonds aangesluit het nie: ’n Voorafbestaande toestand is ’n toestand waarvoor jy dalk behandel is, of waarvan jy 

geweet het, of daar kan redelikerwys verwag word dat jy daarvan moes geweet het, of waarvoor jy voorheen mediese advies ontvang het, 

voordat jou indiensneming begin het. 

***Onthou, die risikokategorie wat jy kies, bepaal hoeveel jy vir aftrede spaar.  Wanneer ons in hierdie artikel van spaar vir aftrede praat, is dit 

jou spaargeld voordat die Fonds se bedryfskoste afgetrek word. Lees asseblief die artikel in die nuusbrief, waar ons die algemene uitgawes van 

die Fonds verduidelik. 

Het ek doodsdekking nodig, maar het voldoende ander versekering ingeval ek ongeskik raak of met ’n gevreesde siekte gediagnoseer word? 

Indien die antwoord “ja" is, kan jy dalk een van die volgende risikokategorieë oorweeg: 

 

Kategorie C: koste 2% 

Jy spaar 23,5% of 25% vir 

aftrede*** 

Raadslede spaar 13% 

Ek het voldoende 

ongeskiktheidsdekking, 

dus het ek slegs doods- 

en gevreesdesiekte-

dekking nodig. 

 

 

Jou afhanklikes sal ’n 

enkelbedrag van 4,70 x 

jou jaarlikse 

pensioendraende salaris, 

plus jou lidbelang, plus jou 

begrafnisvoordeel 

ontvang. 

Geen versekerde 

ongeskiktheidsvoordeel 

nie. Slegs jou lidbelang sal 

as ’n enkelbedrag aan jou 

betaal word. 

Indien jy met een van die 

versekerde gevreesde 

siektes gediagnoseer 

word, kan ’n enkelbedrag 

gelyk aan 0,75 x jou 

jaarlikse pensioendraende 

salaris aan jou betaal 

word. ** 
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Kategorie G: koste 0,6% 

Jy spaar 24,9% of 26.4% vir 

aftrede*** 

Raadslede spaar 14,4% 

Ek het my eie versekering 

buite die Fonds, maar ek 

wil graag die minimum 

doodsdekking hê wat die 

Fonds bied, terwyl die res 

vir my aftrede gespaar 

word. 

Jou afhanklikes sal ’n 

enkelbedrag van 1 x jou 

jaarlikse pensioendraende 

salaris, plus jou lidbelang, 

plus jou begrafnisvoordeel 

ontvang. 

Geen versekerde 

ongeskiktheidsvoordeel 

nie. Slegs jou lidbelang sal 

as ’n enkelbedrag aan jou 

betaal word.  

Geen dekking nie 

 

Kategorie F: koste 3% 

Jy spaar 22,5% of 24% vir 

aftrede*** 

Raadslede spaar 12% 

Ek is tussen 65 en 75 jaar 

oud en het doodsdekking 

nodig. 

Jou afhanklikes sal ’n 

enkelbedrag van 4,25 x 

jou jaarlikse 

pensioendraende salaris, 

plus jou lidbelang, plus jou 

begrafnisvoordeel 

ontvang. 

Geen versekerde 

ongeskiktheidsvoordeel 

nie. Slegs jou lidbelang sal 

as ’n enkelbedrag aan jou 

betaal word. 

Geen dekking nie 

Dit is belangrik om daarop te let dat kategorie G slegs ’n minimum doodsdekking verskaf. Gesels asseblief met jou finansiële adviseur om seker 

te maak jy het genoeg risikodekking. 

 

Kategorie D: koste 0% 

Jy spaar 25,5% of 27% vir 

aftrede*** 

Raadslede spaar 15% 

 

Ek is ouer as 50 jaar of ’n 

raadslid. Ek het my eie 

versekering, wat my 

finansiële adviseur 

bevestig het voldoende is. 

Ek wil al my bydraes in my 

aftreespaarrekening 

plaas. 

Kategorie D bied geen 

risikovoordele buiten 

begrafnisdekking nie. Jou 

afhanklikes sal ’n 

enkelbedrag bestaande 

uit jou totale lidbelang 

plus jou begrafnisvoordeel 

ontvang. 

Geen versekerde 

ongeskiktheidsvoordeel 

nie. Slegs jou lidbelang sal 

as ’n enkelbedrag aan jou 

betaal word. 

Geen dekking nie 
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Ek verstaan dat om kategorie D te kies, moet ek ouer as 50 jaar of ’n raadslid van die CRF moet wees. Ek wil al my bydraes in my 

aftreespaarrekening plaas. 

Dit is baie belangrik om te onthou dat alle ongeskiktheids- en gevreesdesiekte-dekking betaalbaar is onderhewig aan die versekeraar se 

goedkeuring van die eis ingevolge hulle polisvoorwaardes. Sterftevoordele word in ooreenstemming met artikel 37C betaal. Maak asseblief 

seker dat jou jongste begunstigdenominasievorm by die Fonds op rekord is. 

Wat gebeur as ek van plan verander oor die risikokategorie wat ek kies? 

Jy kan jou risikovoordeelkategorie jaarliks hersien en as jou omstandighede verander of jy ’n ander risikokategorie wil kies, vul asseblief voor 30 

April ’n vorm vir die verandering van risikokategorie in en dien dit in. As jy na ’n kategorie met meer dekking wil skuif, kan jy versoek word om 

mediese verslae in te dien. 

Jy kan ook jou risikokategorie binne drie (3) maande ná een van die volgende gebeurtenisse gratis verander: 

• Huwelik 

• Dood van gade 

• Egskeiding 

• Geboorte of afsterwe van ’n kind 

• Wanneer jy 40, 50 of 60 jaar oud word 

• Wanneer jou dienskontrak verander 

Laastens, wat word van jou bydraes afgetrek? 

Die CRF is ’n vastebydraefonds, wat beteken dat jou lidbydraes sowel as jou werkgewer se bydraes deel van jou eie lidbelangrekening in die 

Fonds uitmaak. (Jou lidbelangrekening bestaan uit jou bydraes plus jou werkgewer se bydraes plus maandelikse opbrengste, minus algemene 

bedryfskoste van die Fonds en die risikokategorie wat jy gekies het.) 

Die volgende koste word afgetrek van bydraes wat ontvang word: 

Risikokoste % van jou pensioendraende 

salaris volgens die 

risikokategorie wat jy gekies 

het 

Raadpleeg die risikokategorie-afdeling in die nuusbrief vir meer inligting oor 

die koste van elke risikokategorie 

Begrafniskoste R31,44 Jou begrafnisdekking het met ingang van 1 Julie 2019 vanaf R26 500 tot 

R50 000 gestyg 
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Algemene Fondsuitgawes 0,23% van jou 

pensioendraende salaris 

Die algemene bedryfskoste van die Fonds sluit uitgawes soos ouditfooie, 

waardasiefooie, kantoorinfrastruktuuruitgawes, heffings, ens. in 

Adminfooi R42,47 per maand Hierdie bedrag is die suiwer administrasiekoste van die CRF. Soms wanneer 

daar gevra word wat die koste van ’n fonds is, is dit die enigste fooi wat 

ander fondse noem. 

Kommunikasiefooi R24,09 per maand Die bedrag is die kommunikasiekoste wat bv. nuusbriewe aan lede, 

werkswinkels en gereelde help desks vir lede insluit asook ‘n lede 

inbelsentrum vir alle lede and menslike hulpbronne personeel. 

 

Vrywaring: Die CRF 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 dokumentgely 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. 

Raad van Trustees: Mnr. SA Mokweni (Voorsitter), mnr. JJ Wagner (Ondervoorsitter), mnr. PJS Gouws, rdl. IR Iversen, mnr. TA Loko, rdl. PJF Louw, 

mnr. L Mbandazayo, rdl. C Meyer, mnr. AM Owen, mnr. ET Scott, rdl. SN Toni, mnr. FA Willemse 

Hoofbeampte: Mnr. J Sadie 

Kontakbesonderhede: Tel.: 0861 CRFUND (0861273 863) I E-pos: support@crfund.co.za Webwerf: www.crfund.co.za I Posadres: Posbus 4740, 

Tygervallei 7536 Combined Head Quarters, 2nd Floor, Bridal Close 4, Tyger Falls 

CRF vir Plaaslike Regering reg. no: 12/8/32689/2 


