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FinChoice is ’n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste (nr.
46142). Guardrisk Lewens Beperk is ’n gemagtigde verskaffer
van finansiële dienste (nr. 76). FinChoice is ’n geregistreerde
kredietverskaffer (NKR-registrasienr. 434).
Hieronder volg die bewoording van FinChoice se persoonlike
beskermingsplan wat deur Guardrisk Lewens Beperk
(“Guardrisk”) onderskryf word. Guardrisk is ’n geregistreerde
versekeringsmaatskappy en ’n gelisensieerde verskaffer van finansiële
dienste. Guardrisk stem in om enige geskikte persoon wat suksesvol
om hierdie dekking aansoek doen te aanvaar, en om in geval van
’n geldige eis die voordeel aan die kredietverskaffer te betaal,
onderworpe aan die bepalings en voorwaardes van hierdie polis.
Hierdie versekeringskontrak bestaan uit die polisbewoording, soos
dit van tyd tot tyd gewysig word, verskeie administratiewe vorms,
aansoekvorms, voorooreenkomsverklarings, openbaarmakings, magtigings
en enige stemopnames van gesprekke in verband met hierdie polis en
ooreenkomste wat deur Guardrisk verskaf word. In geval van enige
teenstrydigheid tussen die bepalings in hierdie polisbewoording en
dié van enige ander dokumente wat hierbo genoem word, sal die
bepalings in hierdie polisbewoording geld.
OPENBAARMAKINGS OOR FINCHOICE INGEVOLGE FAIS
Ingevolge die Wet op Finansiële Advies- en Tussengangerdienste 37
van 2002 (FAIS) moet die volgende inligting aan kliënte en moontlike
kliënte bekend gemaak word:
•

•
•
•
•
•

Nóg FinChoice nóg enige van sy verteenwoordigers besit
hetsy direk of indirek meer as 10% van die uitgereikte aandele
van enige lewensversekeraar of produkverskaffer. FinChoice is
nie ’n geassosieerde maatskappy van enige lewensversekeraar of
produkverskaffer nie.
FinChoice het die afgelope 12 maande meer as 30% van sy
totale kommissie van Guardrisk verdien.
FinChoice beskik oor beroepskade- en
getrouheidswaarborgversekering, wat beskikbaar is op aanvraag.
FinChoice het ’n beleid oor interne klagtehantering aanvaar.
Alle inligting wat van of oor u verkry of bekom word, bly vertroulik,
tensy u skriftelik anders toestem of FinChoice wetlik verplig is om
sodanige inligting bekend te maak.
Moonstone Compliance (Edms) Bpk is ons voldoeningsbeampte.
Moonstone Compliance is bereikbaar by: Quantumstraat 25,
Technopark, Stellenbosch 7600, tel: 021 883 8000.

•

•

GESKIKTHEID VIR DEKKING
Versekerde persone kom in aanmerking vir die sterftevoordeel en die
voordele vir permanente ongeskiktheid, tydelike ongeskiktheid en
inkomsteverlies hierbo, onderworpe aan die volgende bepalings:
•
•
•

WAGTYDPERKE
• Die tabel hieronder sit die wagtydperke van toepassing op elke
voordeel uiteen:

VOORDEEL IN GEVAL VAN INKOMSTEVERLIES
• ngeval ’n versekerde persoon werkloos word of verlies van
inkomste ervaar buiten as gevolg van permanente of tydelike
ongeskiktheid, bied hierdie voordeel maandelikse betaling van die
versekerde persoon se verpligtinge wat verskuldig en betaalbaar
word:
(i) vir ’n tydperk van 12 maande,
(ii) vir die res van die terugbetalingstydperk van die
kredietooreenkoms, of
(iii) totdat die versekerde persoon werk kry of ’n inkomste kan
verdien, wat ook al die kortste tydperk is.
• Die datum van die werkloosheid- of inkomsteverlieseisvoorval
wat Guardrisk bepaal, is die datum waarop die versekerde
persoon opgehou het om ’n inkomste te verdien.
VOORDEEL IN GEVAL VAN VERLENGDE TYDELIKE
ONGESKIKTHEID EN INKOMSTEVERLIES
• Hierdie voordeel is ’n vrywillige voordeel wat benewens die
aanvanklike voordele vir tydelike ongeskiktheid en inkomsteverlies

Voordeel

Voordeel

Wagtydperke

Sterfte

Alle

Geen wagtydperk

Tussen 1 en 6
maande

Geen wagtydperk

Langer as 12
maande

Wagtydperk van 3
maande

Tussen 1 en 6
maande

Geen wagtydperk

Langer as 12
maande

Wagtydperk van 3
maande

Tussen 1 en 6
maandet

Geen wagtydperk

Langer as 12
maandet

Wagtydperk van 3
maande

Slegs langer as 12
maande

Geen wagtydperk

Permanente
ongeskiktheid

Tydelike
ongeskiktheid

Inkomsteverlies

STERFTEVOORDEEL
• Hierdie voordeel behels ’n betaling gelykstaande aan die
uitstaande skuld indien ’n versekerde persoon gedurende die
versekeringstydperk te sterwe kom.

VOORDEEL IN GEVAL VAN TYDELIKE ONGESKIKTHEID
• Ingeval ’n versekerde persoon vir langer as 30 (dertig)
opeenvolgende dae tydelik ongeskik verklaar word, bied hierdie
voordeel maandelikse betaling van die versekerde persoon se
verpligtinge wat ingevolge die kredietooreenkoms verskuldig en
betaalbaar word:
(i) vir ’n tydperk van 12 maande,
(ii) vir die res van die terugbetalingstydperk van die
kredietooreenkoms, of
(iii) totdat die versekerde persoon nie meer ongeskik is nie, wat
ook al die kortste tydperk is.
• Die datum van die tydelike-ongeskiktheidseisvoorval wat
Guardrisk bepaal, is die datum waarop die versekerde persoon
tydelik ongeskik geword het.

Indien ’n versekerde persoon nie ’n werk het op die datum
waarop die versekeringspolis aangegaan word nie, word dekking
teen inkomsteverlies uitgesluit.
Indien die versekerde persoon ’n pensioenaris is op die datum
waarop die versekeringspolis aangegaan word, word dekking
teen beroepsongeskiktheid uitgesluit.
Indien die versekerde persoon vir hom-/haarself werk op die
datum waarop die versekeringspolis aangegaan word, word
dekking teen aflegging of beroepsongeskiktheid uitgesluit.

BEËINDIGING VAN VOORDELE
• Dekking vir ’n bepaalde versekerde persoon sal ten einde loop
op die verstrykingsdatum van die versekeringsdekking, soos wat
dit omskryf word.
• Geen voordeel sal ná die verstrykingsdatum van
versekeringsdekking ten opsigte van daardie versekerde persoon
betaalbaar wees nie.

SESSIE
• Dit is op rekord in die opname van die aanvanklike
telefoongesprek met u dat u instem om die gekose voordele
ingevolge hierdie polis aan die kredietverskaffer toe te wys en oor
te dra as aanvullende sekuriteit vir die uitstaande skuld ingevolge
die kredietooreenkoms. In geval van ’n geldige eis sal Guardrisk
dus die voordele ingevolge hierdie polis namens u aan die
kredietverskaffer betaal.
• Hierdie sessie vervang en kanselleer enige ander begunstigde(s)
wat u benoem het.

VOORDEEL IN GEVAL VAN PERMANENTE ONGESKIKTHEID
• Hierdie voordeel bied ’n betaling gelykstaande aan die uitstaande
skuld indien ’n versekerde persoon gedurende die
versekeringstydperk permanent ongeskik verklaar word.
• Die datum van die permanente-ongeskiktheidseisvoorval wat
Guardrisk bepaal, is die datum waarop die versekerde persoon
permanent ongeskik geword het.

geneem kan word.
Die voordeel bied ’n betaling gelykstaande aan die uitstaande
skuld ingeval ’n versekerde persoon ná die verstryking van die
12 maande van die aanvanklike voordeel vir tydelike
ongeskiktheid of inkomsteverlies steeds tydelik ongeskik is of
verlies van inkomste ervaar.
Die betaling van hierdie voordeel sal die vorm aanneem van
’n enkelbedragvereffening van die uitstaande skuld ingevolge die
kredietooreenkoms.

Verlengde tydelike
ongeskiktheid en
inkomsteverlies
•

•

•

Die wagtydperk is die tydperk wat begin op die datum waarop
dekking vir daardie voordeel in werking tree (die datum waarop
die versekerde die versekeringspolis aangaan) en waartydens ’n
eisvoorval nié daartoe sal lei dat ’n voordeel betaalbaar word nie.
Indien dekking ten opsigte van ‘n versekerde persoon beëindig
en dan weer ingestel word, begin die wagtydperke van voor af op
die herinstellingsdatum, en sal Guardrisk onder geen
omstandighede van ’n wagtydperk afstand doen nie.
Indien aansoek gedoen word om dekking vir ’n nuwe lening,
moet ’n nuwe polis uitgereik word, en sal die wagtydperke van
nuuts af van toepassing wees vanaf die datum van
inwerkingtreding van die nuwe polis.

UITSLUITINGS VIR STERFTE- EN ONGESKIKTHEIDSDEKKING
• Enige voorafbestaande toestande (d.w.s. enige mediese
toestand, fisiese gebrek, siekte, liggaamlike besering of
gestremdheid) waaraan die versekerde persoon gely het of
waarvan die versekerde persoon bewus was en wat hom/haar in
die 12 (twaalf) maande voor die aanvang van die
versekeringspolis geaffekteer het, waar die eisvoorval direk
of indirek veroorsaak is deur, gespruit het uit, aangehelp is deur,
vererger is deur, verband gehou het met of die gevolg was
van enige sodanige voorafbestaande mediese toestand, met
dien verstande dat waar die versekerde persoon ’n bepaalde
voorafbestaande toestand voor die aanvang van dekking
openbaar, die toestand slegs uitgesluit kan word indien die
versekerde persoon duidelik van die spesifieke uitsluiting in kennis
gestel word.
• Die misbruik van alkohol, dwelms of verdowingsmiddels
• Opsetlike selfbesering of selfdood
• Aktiewe deelname aan oorlog, invalle, optrede deur buitelandse
vyande, vyandelikhede of oorlogtipe operasies (ongeag of oorlog
verklaar is of nie),
• burgeroorlog, opstand, rebellie, revolusie, onluste, of
• oproer, militêre mag.
• Die gebruik van kern-, biologiese of chemiese wapens, of enige
radioaktiewe kontaminasie
• Deelname aan misdadige bedrywighede

•

Deelname aan gevaarlike aktiwiteite soos bergklim, rekspring en
spoedrenne

UITSLUITINGS VIR INKOMSTEVERLIESDEKKING
• Aflegging of diensbeëindiging binne die eerste drie maande ná
aanvang van dekking ingevolge daardie kredietlewenspolis, indien
die tydperk van die kredietooreenkoms langer as ses maande is
• Wettige ontslag, wat insluit ontslag weens opsetlike wangedrag
wat die een of ander gevestigde, definitiewe gedragsreël oortree,
’n verbode handeling, opsetlike pligsversuim of wangedrag
• Vrywillige verbeuring van salaris, lone of ander diensvergoeding
• Vrywillige aflegging of diensbeëindiging
• Bedanking
• Aftrede
• Deelname aan ’n onbeskermde staking
• Aflegging waarvan die versekerde persoon bewus was of
kennis gekry het in die drie maande voor die datum waarop
dekking ingevolge daardie kredietlewenspolis ’n aanvang geneem
het
ALGEMENE BEPERKINGS, UITSLUITINGS, BEPALINGS EN
VOORWAARDES
Geldeenheid en regstelsel
• Premies en voordele wat ingevolge hierdie polis betaalbaar is,
moet in die Republiek van Suid-Afrika en slegs in Suid-Afrikaanse
rand betaal word.
• Hierdie polis val onder en word vertolk ooreenkomstig die SuidAfrikaanse reg in die howe van die Republiek van Suid-Afrika.
Gebied wat gedek word
• Versekerde persone moet normaalweg in die Republiek van
Suid-Afrika woon om ingevolge hierdie polis gedek te word.
Dekking word uitgebrei om ’n besoek van korter as 3 (drie)
maande buite die Republiek van Suid-Afrika in te sluit.
• ’n Versekerde persoon sonder Suid-Afrikaanse burgerskap
of wettige permanente verblyfreg, of wat normaalweg buite die
Republiek van Suid-Afrika woon, sal nie ingevolge hierdie polis
gedek word nie.
Misdadige bedrywighede
• Guardrisk sal hoegenaamd geen aanspreeklikheid ingevolge
hierdie polis hê nie indien enige eis ontstaan uit of as gevolg
van enige doelbewuste oortreding van enige strafregtelike
bepaling, hetsy ingevolge wetgewing of die gemenereg (wat
bedrog insluit), of in gevalle van enige oordrewe eis deur die
kredietverskaffer of ’n versekerde persoon, of enigeen wat
namens of met die toestemming van die kredietverskaffer of
’n versekerde persoon optree, of enigeen wat op enige voordeel
ingevolge hierdie polis aanspraak maak.
• In geval van so ’n eis, word alle voordele wat ingevolge hierdie
polis voorsien word, en alle premies wat ten opsigte van
hierdie polis betaal is, verbeur, en kan hierdie polis na Guardrisk
se goeddunke nietig verklaar of gekanselleer word vanaf die
datum van die strafregtelike oortreding, of die datum van enige
oordrewe eis of voorval.
Wanvoorstelling, onjuiste beskrywing of nie-openbaarmaking
• Die wanvoorstelling, onjuiste beskrywing of nie-openbaarmaking
van enige wesenlike feit of omstandigheid in verband met hierdie
polis, ’n eis of die aansoek om hierdie polis kan daartoe lei dat
die polis gekanselleer, ’n eis verwerp of die polis vanaf aanvang
nietig verklaar en alle premies verbeur word.
• Ingeval ’n voordeel betaal is op grond van enige wanvoorstelling,
nie-openbaarmaking, onjuiste beskrywing of bedrieglike optrede
deur die kredietverskaffer, ’n versekerde persoon of enige
persoon wat op enige voordeel ingevolge hierdie polis aanspraak
maak, sal sodanige persoon die betaalde voordeel moet
terugbetaal of teruggee. Guardrisk is daarop geregtig om
regstappe te doen om die voordeel en enige gepaardgaande
koste te verhaal.
Hersieningstydperk van 30 dae
• Indien geen eis ingevolge hierdie polis ingestel is of geen reg om
te eis ontstaan het nie, kan u binne 30 (dertig) dae nadat u hierdie
dokument ontvang het u polis kanselleer deur met die houer van
die tydelike ooreenkoms in verbinding te tree en hulle van die
kansellasie te verwittig. Sodanige kansellasie is onderworpe aan die
kredietverskaffer se skriftelike toestemming vir die kansellasie van die
polis en die sessie.
• Guardrisk sal alle premies wat gedurende hierdie
hersieningstydperk van 30 (dertig) dae betaal is, aan u terugbetaal.
Berekening van die premie
• Die betaalbare premie berus op die aanvanklike saldo
(teruggehoue bedrag by die aanvang van die kredietooreenkoms)
wat in u kredietooreenkoms bepaal word, buiten die MobiMoneyfasiliteitkredietooreenkoms, waarvoor die premie van tyd tot tyd op
die teruggehoue bedrag bereken sal word. Die premie word teen ’n
koers per R1 000 van die saldo bereken.
Grasietydperk vir premiebetaling
• ’n Tydperk van 30 (dertig) dae grasie word toegelaat vir die betaling
van elke premie wat verskuldig en betaalbaar word, vanaf die datum
waarop sodanige premie verskuldig is. Gedurende hierdie tydperk
sal alle voordele van krag wees. Indien enige voorval gedurende die
grasietydperk ŉ geldige eis tot gevolg het, sal die onbetaalde premie
van enige uitbetaling afgetrek word.
• Die grasietydperk vir premiebetaling geld nie vir die betaling van die
eerste premie by die inwerkingtreding van versekering nie.
• Indien die premie vir langer as die grasietydperk onbetaald bly, sal
die polis outomaties verstryk, en sal geen dekking vir enige voordele
meer voorsien word nie.

Premie- en poliswysigings
• Guardrisk kan die premies van tyd tot tyd verhoog deur u 30
(dertig) dae skriftelike kennis van sodanige verhoging te gee.
• Guardrisk behou die reg om die bepalings en voorwaardes van
hierdie polis by wyse van endossement aan te pas, uit te brei of
te wysig deur u een maand skriftelike kennisgewing te gee.
Hierdie reg is onderworpe daaraan dat geen wysiging die omvang
van dekking wat reeds ingevolge hierdie polis voorsien word
en van krag is, terugwerkend sal beïnvloed nie. Enige aanpassing
of wysiging sal bindend wees vir die versekeraar sowel as die
versekerde lewe, en kan te eniger tyd aan die bestaande
bepalings en voorwaardes aangebring word nadat skriftelike
kommunikasie van sodanige veranderinge gestuur is na die
polishouer se mees onlangse bekende adres wat op daardie
tydstip op Guardrisk se stelsel verskyn.
Veranderinge aan besonderhede wat verskaf is
• Indien die oorspronklike besonderhede wat ten tyde van die
aansoek verskaf is enigsins verander, moet versekerde persone
die houer van die tydelike ooreenkoms binne 30 (dertig) dae
ná sodanige verandering daarvan verwittig, en moet Guardrisk
die stappe doen wat in hierdie verband nodig blyk te wees.
• Indien die versekerde persoon nie die houer van die tydelike
ooreenkoms van sodanige verandering in kennis stel nie, behou
Guardrisk die reg om aanspreeklikheid vir ’n eis te weier of die
polis te kanselleer.
Kansellasie
• U kan versoek dat u polis gekanselleer word deur 30 (dertig) dae
kennis van kansellasie aan die houer van die tydelike ooreenkoms
te gee.
• Sodanige kansellasie is onderworpe daaraan dat Guardrisk die
kredietverskaffer se skriftelike toestemming vir die kansellasie van
die polis en die sessie ontvang.
• Indien ’n premie vir enige tydperk ná die kansellasiedatum van die
polis betaal is, moet Guardrisk die betrokke premie aan u
terugbetaal.
• ’n Kansellasieversoek in enige stadium ná die aanvanklike
grasietydperk van 30 dae sal nie die terugbetaling van premies
tot gevolg hê nie, en alle premies wat tot en met die
kansellasiedatum betaal is, sal verbeur word.
Kommunikasiemetode
• Alle kommunikasie met Guardrisk en die houer van die tydelike
ooreenkoms moet skriftelik geskied.
• Guardrisk kan geheel na eie goeddunke telefoniese
kommunikasie aanvaar waar ’n stemopname van sodanige
kommunikasie deur of namens Guardrisk geregistreer word.
Opskortende voorwaarde
• Guardrisk se aanspreeklikheid ingevolge hierdie polis is
onderworpe daaraan dat die kredietverskaffer, ’n versekerde
persoon of enigeen wat namens die kredietverskaffer of
versekerde persoon optree aan alle bepalings, voorwaardes en
waarborge van hierdie polis voldoen.
Afstanddoening van voorwaardes
• Geen afstanddoening van enige bepalings, voorwaardes en
endossemente van hierdie polis sal geldig wees nie tensy dit
op skrif gestel en deur ’n behoorlik gemagtigde amptenaar
van Guardrisk onderteken is. Daarbenewens sal geen handeling
of versuim deur Guardrisk of enige amptenaar, werknemer
of werker van Guardrisk beskou word as ’n voorstelling namens
Guardrisk op grond waarvan die kredietverskaffer, versekerde
persone of hulle verteenwoordigers geregtig is om te handel nie.
• Guardrisk het die reg om alles te doen wat nodig is om aan enige
vereistes van enige wetgewing of reguleringsowerhede te
voldoen.
Guardrisk se aanspreeklikheid
• Geen betaalbare voordeel ingevolge hierdie polis sal rente oploop
nie.
EISPROSES
• In geval van ’n voorval wat tot ’n eis ingevolge hierdie polis kan
lei, moet u of u aangewese eksekuteur die eis by die houer van
die tydelike ooreenkoms indien.
• Die houer van die tydelike ooreenkoms moet namens Guardrisk
so gou redelikerwys moontlik, maar binne hoogstens 90
(negentig) dae ná die datum van die voorval wat tot die eis
aanleiding gee, skriftelik van die volledige besonderhede van die
eis verwittig word.
• Guardrisk is geensins aanspreeklik vir die betaling van enige
voordeel indien die volledige eisbesonderhede nie binne die
maksimum tydperk hierbo ontvang word nie.
• Alle sertifikate, inligting en bewyse wat Guardrisk vereis, moet
in die voorgeskrewe vorm verskaf word, sonder enige onkoste
vir Guardrisk. Indien Guardrisk ’n stawende diagnose vereis, of ’n
tweede mening oor die bewyse wat by Guardrisk ingedien is,
moet die versekerde persone hulle op Guardrisk se onkoste en
so dikwels as wat vir enige bepaalde eis nodig is, onderwerp aan
mediese ondersoeke deur ’n mediese praktisyn wat Guardrisk sal
aanwys.
• Guardrisk is geregtig op toegang tot enige mediese en
hospitaalverslae in verband met ’n versekerde persoon se
gesondheid, en om afskrifte van sodanige verslae te maak.
• Enige ontvangsbewys of vrystelling wat u of u boedel aan
Guardrisk verskaf vir enige voordeel wat ingevolge hierdie
polis uitbetaal is, sal beskou word as finale en volledige vervulling
van Guardrisk se volle aanspreeklikheid in verband met enige
en elke gebeurlikheid wat die versekerde persoon as gevolg van
die eisvoorval beleef, ongeag of sodanige gebeurlikheid voor of
ná die datum van die ontvangsbewys of vrystelling plaasvind.
WEIERING VAN EIS, EN AFSNYTYD
• Indien Guardrisk aanspreeklikheid ontken vir ’n eis wat ingevolge
hierdie polis ingedien is, of hierdie polis nietig verklaar, of in geval
van ’n geskil oor die eisbedrag, kan vertoë binne 90
(negentig) dae ná die ontvangsdatum van die brief van weiering of
nietigverklaring (die “vertoëtydperk”) aan Guardrisk gerig word.
• Vertoë moet skriftelik ingedien word by:
Guardrisk-eisebestuurder
Posadres: Rivoniaweg 102, Sandton 2146

•

•

Faks: 012 675 3856
E-pos: info@guardrisk.co.za
As alternatief, kan u in verbinding tree met:
Die Ombudsman vir Langtermynversekering
Posadres: Privaat Sak X45, Claremont 7735
Tel: 021 657 5000
Faks: 021 674 0951
E-pos: info@ombud.co.za
Indien die geskil nie op hierdie manier bevredigend besleg word
nie, kan u regstappe teen Guardrisk instel om die eis af te dwing
deur ’n dagvaarding aan Guardrisk te beteken. Die dagvaarding
moet aan Guardrisk beteken word binne 180 (eenhonderd-entagtig) dae ná die verstrykingsdatum van die vertoëtydperk.
Indien nie, word alle voordele ingevolge sodanige eis verbeur, en
kan geen aanspreeklikheid uit sodanige eis ontstaan nie.

VERTOLKING
• Woorde wat die enkelvoud aandui, sluit ook die meervoud in,
en omgekeerd. Woorde wat die manlike geslag aandui, sluit
ook die vroulike en neutrale geslag in, en omgekeerd. Woorde
wat natuurlike persone aandui, sluit ook regspersone in, en
omgekeerd.
• Die opskrifte van klousules in hierdie polis word slegs vir
verwysingsdoeleindes ingevoeg, en het hoegenaamd geen
invloed op die vertolking van enige bepalings waarop sodanige
opskrifte betrekking het nie.
WOORDOMSKRYWING
Tensy uit die samehang anders blyk, het die volgende woorde en
frases die aangeduide betekenis waar dit ook al in hierdie polis
voorkom:
Aanvang/inwerkingtreding van versekering
Die datum waarop die versekerde persoon/persone se dekking
ingevolge hierdie polis begin. Dit is dieselfde as die aanvang/
inwerkingtreding van die kredietooreenkoms wat in die
voorooreenkomsverklaring aangedui word.
Aflegging
Wanneer ’n persoon ná die aanvang van dekking werkloos word
of nie meer ’n inkomste kan verdien nie, hetsy as gevolg van die
inwerkingstelling van ’n personeelverminderingsprogram, nadelige
sakeomstandighede, die bekendstelling van nuwe tegnologie,
herskikking deur die werkgewer, likwidasie van die werkgewer, of
personeelbesnoeiings ingevolge die Wet op Arbeidsverhoudinge
van 1995 (soos gewysig), en wat tot gevolg het dat die versekerde
persoon nie ’n inkomste uit enige beroep kan verdien nie.
Behandeling of advies
Die gereelde of roetineondersoek deur of konsultasie met ’n dokter of
mediese praktisyn om bestaande mediese toestande te moniteer.
Dokter en mediese praktisyn
’n Persoon wat wettig gelisensieer, geregistreer en behoorlik
gekwalifiseerd is om op die gebied van die geneeskunde en
snykunde te praktiseer (buiten die polishouer, ’n versekerde persoon
of ’n lid van hulle familie).
Eisbetaaldatum
Die datum waarop ’n geldige eis betaalbaar word, met
“eisvoorvaldatum” as sinoniem.
Guardrisk
Guardrisk Lewens Beperk (“Guardrisk”) (registrasienr.
1999/013922/06; verskaffer van finansiële dienste nr. 26/10/76),
synde ’n geregistreerde versekeraar en ’n gelisensieerde verskaffer
van finansiële dienste (“FSP”) wat oor magtiging beskik om
langtermynversekeringsprodukte te verkoop. Guardrisk het
beroepskade- en getrouheidsversekering.
Hoofversekerde/u/polishouer
Die hoofskuldenaar ingevolge die kredietooreenkoms, wat in die
polisbylae as die hoofversekerde ingevolge hierdie polis aangedui
word.
Houer van die tydelike ooreenkoms
FinChoice 'n afdeling van HomeChoice (Edms) Bpk (“FinChoice”)
(registrasienr. 1985/002759/07; verskaffer van finansiële dienste nr.
48448), wat gemagtig is om polisse namens Guardrisk aan te gaan
en te administreer.
Kredietooreenkoms
’n Leningskontrak wat aan ál die kriteria vir kredietooreenkomste in
artikel 8 van die Nasionale Kredietwet 34 van 2005 (soos gewysig)
voldoen, en wat tussen u en die kredietverskaffer gesluit is.
Kredietverskaffer
Die finansiële instelling wat in die voorooreenkomsverklaring
aangedui word en wat die kredietooreenkoms met die versekerde
persone gesluit het.
Leningspaaiement
Die maandelikse leningspaaiement wat ingevolge die
kredietooreenkoms verskuldig is, met uitsluiting van enige
agterstallige paaiemente wat voor die eisbetaaldatum betaalbaar
geword het, of enige rente daarop.
Nietig verklaar
Om die regsbindendheid van ’n kontrak op te hef. ’n Nietige kontrak
is nie ’n kontrak nie, want die bepalings daarvan is en kan nie
bindend wees vir die partye nie. ’n Nietige kontrak is nie regtens
afdwingbaar nie, en is asof dit nooit bestaan het nie. Wanneer
Guardrisk ’n polis nietig verklaar, is premies nie terugbetaalbaar nie.
Terreurbedrywighede
Handelinge wat die gebruik van geweld en/of intimidasie behels, of
dreigemente daarvan of voorbereidings daarvoor, wat oënskynlik
bedoel is om ’n regering of die publiek of ’n gedeelte van die publiek
te ontwrig, te dwing of te beïnvloed, gelees in samehang met artikel
1 van die Wet op Beskerming van Konstitusionele Demokrasie teen
Terroriste- en Verwante Aktiwiteite 33 van 2004 (soos gewysig).
U
Die versekerde persoon/persone wat in die kredietooreenkoms
aangedui word.

Uitstaande skuld
Die bedrag van die uitstaande saldo wat u op die eisbetaaldatum
ingevolge die kredietooreenkoms verskuldig is.
Versekerde persoon/persone
Die persoon of persone wat as hoofversekerde(s) ingevolge hierdie
polis aanvaar is. Geen persoon sal gedek word tensy hy of sy in die
voorooreenkomsverklaring as ’n versekerde persoon gelys word nie.
Versekeringstydperk
Die tydperk tussen die aanvang van versekering en die verstryking
van versekering.
Verstryking van versekeringsdekking
Die datum waarop alle betaalbare voordele en premies ingevolge
hierdie polis ten einde loop, wat met enige van die volgende saamval,
wat ook al die vroegste gebeur:
• U sterfte en die uitbetaling van die sterftevoordeel
• U algehele en permanente ongeskiktheid en die uitbetaling van
die verbandhoudende voordeel
• Die kansellasie of verstryking van alle voordele met betrekking tot
die polis
• Die vervaldatum van die polis. ’n Polis word as verval beskou
wanneer die betaalbare premies ten opsigte van die polis nie ten
volle en betyds betaal word nie.
• Versuim om enige premie binne 30 (dertig) ná die
premiebetaaldatum te betaal
• Die betaling van ’n eis waar die eisbedrag gelykstaande is aan die
uitstaande skuld
• Die verstryking van die oorspronklike tydperk van die
kredietooreenkoms
• Die beëindiging van die kredietooreenkoms ingevolge artikel 122
of 123 van die Nasionale Kredietwet 34 van 2005 (soos gewysig)
Volledige en permanente ongeskiktheid
Medies gesertifiseerde algehele ongeskiktheid weens siekte,
besering, swakte of aandoening wat ongeneeslik of onbehandelbaar
is, en verhoed dat die versekerde ’n inkomste verdien deur sy/
haar eie beroep te beoefen, of enige ander beroep waarvoor hy/
sy geskik is wat opleiding, onderrig, ouderdom en ervaring betref.
’n Versekerde persoon sal ook as algeheel en permanent ongeskik
beskou word by die verlies of gebruiksverlies van albei hande, albei
voete (of een van elk) of albei oë.
Voorooreenkomsverklaring(s)
Die voorooreenkomsverklaring en kwotasie vir klein en
middelslagkredietooreenkomste wat FinChoice ingevolge artikel 92
van die Nasionale Kredietwet 34 van 2005 uitreik, wat onder meer die
besonderhede van die versekerde persoon/persone, die berekening
van die versekeringspremie en die soort versekeringspolis toon.
Wagtydperk
Die tydperk wat begin met die aanvang van dekking vir ’n sekere
voordeel, en waartydens ’n eisvoorval nie daartoe sal lei dat ’n
voordeel betaalbaar word nie.
BILLIKE HANTERING VAN KLIËNTE
Hierdie produk is geskep om in ons kliënte se behoeftes te voorsien.
Ons sal te alle tye aan kliëntediensstandaarde en kliënte se
verwagtinge voldoen deur die beginsels van billike kliëntehantering
(“TCF”) na te kom.
Die TCF-beginsels verseker dat ons alle kliënte-ervarings met
betrekking tot nuwe sake, polisbepalings, dienslewering en
eisprosesse billik benader. Die TCF-raamwerk het ses uitkomste,
naamlik:
• dat u seker kan wees dat u billike behandeling die kern van ons
kultuur uitmaak;
• dat produkte en dienste ontwerp is om in u behoeftes te
voorsien;
• dat ons vir die volle duur van u polis duidelik, toepaslik en betyds
met u sal kommunikeer;
• dat ons gepaste advies vir u behoeftes en omstandighede bied;
• dat ons produkte en dienste aan u standaarde sowel as u
verwagtinge voldoen; en
• dat daar geen onredelike versperrings is vir toegang tot ons
dienste of vir die indiening van ’n eis of enige klagtes nie.
INLIGTING
Oor hierdie polis
Versekerde persone wat met FinChoice, die kredietverskaffer en
houer van die tydelike ooreenkoms wil kommunikeer om hulle
besonderhede by te werk of ’n eis in te stel, kan die volgende
kontakbesonderhede gebruik:
Tel: 0861 346 246
Faks: 021 680 8260
Posadres: Privaat Sak X150, Claremont 7735
E-pos: info@finchoice.co.za
Kommissie van 5% en ’n kontrakfooi van 5% van die totale
maandelikse premie is betaalbaar aan FinChoice. Alle fooie is by die
maandelikse premie ingesluit.
Guardrisk se beleid oor die bestuur van belangebotsings is
beskikbaar op ons webtuiste, www.guardrisk.co.za.
Hierdie polis is ’n kredietlewenspolis. Die polisbewoording sit die
besonderhede van die voordele uiteen. Vir inligting oor wanneer en
hoeveel u moet betaal, en wat sal gebeur indien u versuim om te
betaal, lees asseblief die polisbewoording. Lees ook die volledige
polisbewoording vir besonderhede oor die bepalings en voorwaardes
van hierdie polis.
Indien u Guardrisk enige vrae oor hierdie polis wil vra, gebruik gerus
die volgende kontakbesonderhede:
Guardrisk Lewens Beperk
Posadres: Rivoniaweg 102, Sandton 2146
Tel: 011 669 1000
Faks: 021 675 3856
E-pos: info@guardrisk.co.za
Guardrisk-voldoeningsbeampte
E-pos: compliance@guardrisk.co.za
Hoe om te eis
In geval van ’n eis moet versekerde persone met FinChoice by
bogenoemde adres in verbinding tree om ’n eisvorm te kry en
inligting te bekom oor alle bykomende dokumente wat nodig is om
die eis te verwerk. Die vereiste dokumente sluit die volgende in (dog
is nie daartoe beperk nie):

•
•
•
•

’n Gewaarmerkte afskrif van die versekerde persoon
seidentiteitsdokument
Vir sterfte-eise: ’n Gewaarmerkte afskrif van die oorledene se
doodsertifikaat
Vir eise in geval van permanente ongeskiktheid: Afskrifte van
mediese verslae en menings wat die ongeskiktheid staaf
Vir afleggingseise: ’n Afskrif van die WVF-kaart/salarisstrokie en ’n
oorspronklike brief van die werkgewer wat die aflegging bevestig
Slegs oorspronklike dokumente sal aanvaar word. Ingeval
oorspronklikes nie beskikbaar is nie, sal slegs afskrifte wat deur ’n
kommissaris van ede gewaarmerk is, aanvaar word. Dokumente
kan gefaks word sodat die eisafdeling die eis kan begin verwerk.
Guardrisk behou te alle tye die reg om alle dokumente na te gaan
wat met die polis verband hou, en sal met FinChoice, die
versekerde persone, die kredietverskaffer of die aangewese
eksekuteur in verband met enige probleme met dokumente
skakel.

Klagteprosedure
Indien u ’n klagte het oor die inligting of die diens wat u van
FinChoice ontvang het, tree gerus met FinChoice in verbinding by
hulle adres hierbo.
Indien FinChoice nie ’n klagte oor advies bevredigend oplos nie, kan
u die klagte by die FAIS-ombudsman indien:
Posadres: Posbus 74571, Lynnwoodrif 0040
Deelkostelyn: 0860 324 766
Tel: 012 470 9080
Faks: 012 348 3447
Klagtes oor die polis kan by Guardrisk ingedien word:
Guardrisk Lewens Beperk
Posadres: Rivoniaweg 102, Sandton 2146
Tel: 011 669 1000
Faks: 012 675 3856
E-pos: complaints@guardrisk.co.za
Indien Guardrisk nie ’n klagte oor enige eis bevredigend oplos nie,
kan u die klagte by die Ombudsman vir Langtermynversekering
indien:
Die Ombudsman vir Langtermynversekering
Posadres: Privaat Sak X45, Claremont 7735
Tel: 021 657 5000
Faks: 021 674 0951
Belangrike punte
• U moet alle wesenlike feite noukeurig, volledig en behoorlik
openbaar. U is self verantwoordelik vir alle inligting wat deur of
namens u verskaf word. U moet u ook vergewis van die
akkuraatheid van enige transaksie wat enigiemand namens u
aangaan.
• Moenie enige onvolledige of leë dokumente onderteken nie.
Niemand mag versoek of daarop aandring dat u dit doen nie.

