
Benoemingsvorm 

Sanlam Lewensversekering  
 

Lede van die Predikante Pensioenfonds moet onder andere die volgende vorms op lêer hê:   
• ’n Nominasievorm ten opsigte van pensioenfonds voordele.  Volgens die pensioenfondswet moet 

die Beheerliggaam die finale besluit neem oor wie die lid se begunstigde(s) ten opsigte van die lid se 
pensioenfonds voordele is, maar die nominasievorm gee vir die Beheerliggaam ’n idee van die 
betrokke lid se wens.   

• ’n Benoemingsvorm wat aan die versekeraar (Sanlam) die opdrag gee aan wie die versekering betaal 
moet word.  Elke lid van die Predikante Pensioenfonds moet so ’n vorm voltooi en na die 
pensioenfondskantoor stuur. 

Volgens die versekeringswet moet die versekeraar (Sanlam in die geval van die Predikante Pensioenfonds se 
lede) streng by die benoemingsvorm bly. Sanlam vereis dus ’n spesifieke benoemingsvorm ten opsigte van 
die risikovoordele (lewensversekering).  Gadeversekering word by verstek aan die gade betaal en vereis dus 
nie ’n afsonderlike benoemingsvorm nie. Indien die versekerde en die gade egter in dieselfde maand sterf, 
word die lewensversekering én gadeversekering toegeken soos in Kolom E aangedui. 
 

Besonderhede van lid 

Van  

Voorname  

Identiteitsnommer  

 

Benoeming 
Ek, die ondergetekende, kanselleer hiermee alle vorige benoemings en versoek Sanlam, in die geval van my 
afsterwe, om die sterftevoordele uit te betaal aan die persoon of persone hieronder benoem op die wyse 
(persentasie) soos aangedui.    
 

A B C D E 

Volle name en Van Verwantskap ID nommer % voordeel % voordeel 

     

     

     

     

     

   100% 100% 

**Belangrik:  Lees asseblief voor voltooiing van hierdie vorm 

Kolom A: Vul asseblief die persoon se volle name en van in. 

Kolom B: Dui aan u verwantskap met die persoon, bv. gade, seun, dogter.  As u nie familie is nie, los asseblief oop. 

Kolom C: Vir identifikasie doeleindes moet die ID nommer ingevul word 

Kolom D: Dui die totale persentasie van die voordeel betaalbaar aan die persoon aan. 

Kolom E: Dui die totale persentasie van die voordeel betaalbaar aan die persoon aan in die geval van beide u en u gade se afsterwe. 

 

Geteken te __________________________________ op hierdie ________ dag van ____________________________ 

Lid  Getuie *  

  Volle name  

* Benoemdes mag nie as getuies teken nie. Epos voltooide vorm aan:  pensioen@kaapkerk.co.za  

mailto:pensioen@kaapkerk.co.za

