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BAIE GELUK

jy is ’n lid van die Sanlam
Sambreelfonds!

Waarom?
Aftreefondse betaal nie belasting op hul beleggingsopbrengste nie.
Dit beteken jy kan baie meer geld vir jou aftrede in ’n aftreefonds
spaar as in ander beleggings soos effektetrusts.
SPAARGELD
IN JOU
AFTREEFONDS

SPAARGELD
IN ANDER
BELEGGINGS

Indien jy dieselfde
bedrag in jou aftreefonds
sou spaar as in ander
beleggings, mag jy tot

120%

meer spaargeld hê
wanneer jy aftree!

Hierdie stelling is gebaseer
op berekeninge wat deur ons
konsultante gedoen is. As jy meer
hieroor wil weet of vrae het, stuur
gerus ’n e-pos.

Professor Mathew Lester

Staan 5 kanse
om ’n R1 800
belegging vir
jou aftreefonds
te wen!

• Versamel die sambreel
tekens uit 3 uitgawes
van “umbrella chat”,
• Plak hulle op die regte
plek op die volgende
bladsy en pos dit aan
ons.
• Kyk uit vir die volgende
uitgawes in Augustus en
Oktober.

SAMBREELTEKEN 1
JUNIE 2012

“Baie min Suid-Afrikaners besef
dat aftreefondse nou ’n virtuele
toevlugsoord vir belasting bied”

Wen ’n
sambreel …

KOMPETISIE

Het jy geweet jou aftreefonds is
die beste plek om te spaar?

Wat jy moet weet
oor jou Fonds?
Sien hoe jou
spaargeld gegroei
het wanneer
jy jou jaarlikse
Fondsvoordeelstaat
ontvang

Weet hoe jou Fonds
werk deur jou
Ledegids te lees

JUNIE

OKTOBER

Kry meer inligting
aangaande beskikbare
versekering om jou te dek
vir “lewensgebeurtenisse”
in ons inligtingsbrosjures vir
lede

Die kwartaallikse
elektroniese nuusbrief
bevat Fondsinligting,
mediadekking oor die Fonds
en algemene Industrieverwikkelinge

AUGUSTUS

Weet wat al jou pligte,
keuses en regte as ’n lid
is, soos verduidelik in ons
brosjures

PLAK JOU DRIE
SAMBREELTEKENS  
VAN ELKE 2012 UMBRELLA
CHAT UITGAWE HIER

Leer jou Fonds se trustees
ken in die jaarlikse Trustee- 
verslag

Kry ons finansiële wenke
en artikels in die periodieke
nuusbriewe aan lede

Waar om hierdie inligting te kry
•

Vra jou Menslikehulpbronafdeling, of

•

Vra jou Forum lidverteenwoordiger (jou kontakpersoon by die werk), of

•

Teken in op die Fonds se webtuiste @ www.retirementfundweb.co.za (vra jou
menslikehulpbrondafdeling om jou te registreer)

•

Stuur ’n e-pos aan ons by sanlamumbrellafund@sim.sanlam.com met enige
vrae of voorstelle

•

Ons posadres is: Sanlam Umbrella Fund, Posbus 1, Strand Straat, Bellville, 7530

