


Bladsy 2 

Werksdag 
Dit is enige dag van die week van Maandag tot Vrydag, openbare vakansiedae uitgesluit. 

Omsetting 
Wanneer ons 'n bestaande plan na hierdie tipe plan omskakel, verwys ons daarna as 'n 
omsetting. Vir administratiewe doeleindes ken ons 'n nuwe plannommer toe. Die bedrag 
wat van die bestaande plan oorgedra word, is gelyk aan die eenmalige betaling op die 
begindatum van die omsetting. Hierdie eenmalige betaling sal egter in die opbou van die 
herhalende fonds ingesluit word en nie in die opbou van die eenmalige fonds nie. Geen 
eenmalige fonds sal op die begindatum van die omsetting begin opbou nie. 

Die voorwaardes soos in die kontrakdokumente uiteengesit sal slegs vanaf die begindatum 
van die omsetting geld. 

Betalings 

Eenmalige betalings 
Eenmalige betalings mag gemaak word, op voorwaarde dat dit deur wetgewing toegelaat 
word en nie minder is as ons minimum wat toegelaat word nie. As die transaksiedatum vir 'n 
betaling, soos in die staat aangedui, meer as een dag later as die betaaldatum is, sal ons die 
betaling aanpas om voorsiening te maak vir die vertraging vanaf die dag na die betaaldatum 
tot die transaksiedatum. 

Herhalende betalings 
Herhalende betalings word toegelaat, maar dan moet dit van die begin van die plan van 
toepassing wees. Dit kan nie later bygevoeg word nie. 'n Herhalende betaling, indien van 
toepassing, is op dieselfde dag van elke maand of jaar verskuldig, soos in die staat aangedui. 

As herhalende betalings per debietorder gemaak word, en die dag wat versoek is waarop ons 
die betaling moet vorder, nie op 'n werksdag val nie, of 'n maand nie die spesifieke dag het 
nie, sal ons dit op die volgende werksdag vorder. 

Die transaksiedatum vir 'n herhalende betaling is die laaste van die datum waarop die betaling 
verskuldig is en die werklike betaaldatum. As dit nie 'n werksdag is nie, sal die 
transaksiedatum die eerste werksdag daarna wees. Ons sal nie 'n herhalende betaling wat 
voor die transaksiedatum gemaak word aanpas om voorsiening te maak vir vroee betaling 
nie. 

As 'n betaling nie ten volle binne 'n respyttydperk van 30 dae gemaak word nie, mag ons die 
herhalende betaling as gestaak ag, en sal dan die wysigingsheffing vir staking van herhalende 
betalings hef, indien van toepassing. 

Betalingsgroei 
As die plan betalingsgroei het, sal die herhalende betaling volgens die voorwaardes van die 
tipe betalingsgroei, soos gekies, verhoog word. 

Ons bied die volgende tipe(s) betalingsgroei: 

• Vaste groei
Die herhalende betaling sal elke jaar met die gekose vaste persentasie verhoog word.
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