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VOORSIENING VIR JOU GELIEFDES – SONDER BYKOMENDE KOSTE
Hoekom dit so belangrik is dat jy jou begunstigdes benoem
Die hartseer werklikheid is dat jy nie kan waarborg dat jy altyd daar sal wees om in jou geliefdes se behoeftes
voorsien nie. Alhoewel geen bedrag geld die hartseer van verlies kan verlig nie, kan jy help om die finansiële
las te verlig deur die regte ding te doen en jou begunstigde benoemingsvorm(s) te voltooi terwyl jy kan.
Hierdie maklike stap kos jou niks nie, maar dit kan ‘n groot verskil maak aan diegene wat van jou afhanklik is.
Indien jy in diens van jou werkgewer sou sterf en jy behoort aan die Old Mutual SuperFund, is daar tipies
‘n bedrag geld wat uitbetaal moet word – ‘n sterftevoordeel. Vir die sterftevoordeel om uitbetaal te word,
moet die Old Mutual SuperFund-bestuursraad seker maak dat al jou afhanklikes en enigiemand teenoor
wie jy ‘n wetlike verantwoordelikheid vir ondersteuning gehad het, regverdig oorweeg en beskerm word.
Afhanklikes wat jy finansieel of in natura onderhou het, word ook in hierdie verband oorweeg (byvoorbeeld
as ‘n familielid wat jy onderhou het, by jou gewoon het).
Om dit te doen, maak die SuperFund-bestuursraad staat op die besonderhede van jou begunstigdebenoemingsvorm. Hulle kry ook inligting van jou werkgewer, kollegas en familie en ander wat jy geken het.
’n Volledige en bygewerkte begunstigdebenoemingsvorm vergemaklik die proses. Dit help om te verseker
dat die sterfte-eis vlot en so gou moontlik afgehandel word. Sonder hierdie vorm kan die proses vir ’n
onbepaalde tyd vertraag word en nog meer finansiële en emosionele spanning op jou geliefdes plaas.
Kyk na die video

Kyk na die video

om te verstaan waarom dit so belangrik is om jou
begunstigde-benoemingsvorm(s) te voltooi

om meer te verstaan oor
die sterfte-eisproses

Ons moedig jou aan om jou begunstigde-benoemingsvorm te voltooi en gereeld te hersien.
Jy kan:
→ Jou begunstigde-besonderhede opdateer op
Old Mutual Secure Services; of
→ Voltooi die Old Mutual SuperFund Begunstigde-Benoemingsvorm
en jy kan ook ’n leeskopie by jou werkgewer ingee vir veilige
bewaring en ’n kopie hou vir jou familie.

Stel ‘n “gaan na”-lêer vir jou
gesin saam met afskrifte van al
jou belangrike dokumente.
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