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DIENSREËLING 
 
1. Interpretasie 
 

In hierdie diensreëling, die “Reëls” beteken die Polishouer Beskerming Reëls 
(Korttermyn Versekring), 2017 wat onder die Langtermyn Versekeringswet van 
1998 geafkondig, as in die Regerings Kennisgewing 1407 van 15 Desember 2017 
gepubliseer. 

 
2. Die Reëls word hiermee gewysig deur die vervanging van alle verwysings in die 

Reëls vir "Registrateur" met "Owerheid". 
 
3. Die Reëls word hierby gewysig deur die vervanging van alle verwysings in die 

Reëls om "uitvoerende hoof te bestuur" met "hooggeplaaste bestuurder". 
 
4. Hoofstuk 1 van die Reëls word hiermee gewysig deur – 
 

(a) die inlassing in afdeling 2.1 in Afdeling 2 voor die definisie “raad” van die volgende 
definisie: 

 
“advertensie” beteken enige kommunikasie wat op enige medium en in enige 
vorm gepubliseer word, op sigself of saam met enige ander kommunikasie wat 
bedoel is om die publiek belangstelling in die besigheid, beleid of verwante dienste 
van 'n versekeraar te skep of die publiek te oortuig (of 'n deel daarvan) in verband 
met 'n beleid of verwante diens van die versekeraar op enige wyse, maar wat nie 
daarop gemik is om gedetailleerde inligting aan of vir 'n spesifieke polishouer te 
verskaf;”; 

 
(b) die vervanging in afdeling 2.1 in Afdeling 2 vir die definisie “raad” van die volgende 

definisie:  
 

“raad” het die betekenis wat in die FATD (FAIS)-wet opgedra het;”; 
 

(c) die vervanging in afdeling 2.1 in Afdeling 2 vir die definisie “begunstigde” van die 
volgende definisie: 

 
“begunstigde’ ten opsigte van ‘n –  

 
(a) ‘n ingeskrywe versekeraar , beteken – 

 
(i) 'n persoon wat genomineer word deur die polishouer as die persoon ten 

opsigte van wie die versekeraar die polis voordele moet voldoen; of 
 

(ii) in die geval van 'n fonds lid polis, a fonds polis of a groep skema, 'n persoon 
genomineer deur die fonds, lid van die fonds of lid van die groep skema of 
andersins bepaal in ooreenstemming met die reëls van daardie fonds of 
groep skema as die persoon ten opsigte van wie die versekeraar die polis 
voordele moet voldoen; 
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(b) gelisensieerde versekeraar, het die betekenis wat daaraan geheg word in 
Diensreëling 2 van die Versekeringswet; en vir die doeleindes van hierdie reëls 
sluit in die geval van 'n fondsbeleid, 'n persoon wat deur die fonds benoem is of 
iemand wat andersins ooreenkomstig die reëls van daardie fonds bepaal word 
as die persoon ten opsigte van wie die versekeraar polisvoordele moet 
nakom;"; 

 
(d) die inlassing in afdeling 2.1 in Afdeling 2 na die definisie “begunstigde” van die 

volgende definisie 
 

“werksdag” beteken enige dag met uitsondering van Saterdag, Sondag of ‘n 
openbare vakansie;”; 

 
(e) die invoeging in artikel 2.1 in Artikel 2 na die definisie "FATD (FAIS) Algemene 

Gedragskode" deur die volgende omskrywing: 
 

“fonds” het die betekenis wat dit in Deel 1 van die Regulasies opgedra het;”; 
 

(f) die inlassing in afdeling 2.1 in Afdeling 2 na die definisie “fondslidspolis” van die 
volgende definisie:  

 
“fondspolis” het die betekenis wat dit in Deel 1 van die Regulasies opgedra het;”; 

 
(g) die vervanging in afdeling 2.1 in Afdeling 2 vir die definisie “tussenganger” van die 

volgende definisie:  
 

“tussenganger’ beteken 'n onafhanklike tussenganger of verteenwoordiger, 
onderskeidelik; 

 
(h) die vervanging in afdeling 2.1 in Afdeling 2 vir die definisie “beleggingswaarde” van 

die volgende definisie:  
 

“beleggingswaarde” ten opsigte van ‘n –  
 

(a) geregistreerde versekeraar, die waarde van 'n polis bereken as die 
opgehoopte basiese premie en beleggingsopbrengs wat in die polis aangedui of 
vasgestel word, minus aftrekkings wat spesifiek in die polis voorsiening gemaak 
word; 

 
(b) gelisensieerde versekeraar, het die betekenis wat in Diensreëling 2 van die 
Versekeringswet opgedra het;”; 

 
(i) die vervanging in afdeling 2.1 in Afdeling 2 vir die definisie “ombud” van die 

volgende definisie:  
 

“’ombud” het die betekenis wat na dit opgedra in die – 
 

(a) Wet op Finansiële Dienste Ombudskemas, 2004 (Wet No. 37 van 2004) tot tyd 
en wyl sodanige Wet herroep word deur Diensreëling 4 van die Wet op 
Finansiële Sektor Regulasies; en 

 
(b) Wet op Finansiële Sektor Regulasies vanaf die datum waarop sodanige Wet 

die Wet op Finansiële Dienste Ombudskemas, 2004 (Wet No. 37 van 2004) 
deur Diensreëling 4 van sodanige Wet herroep; "; 
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(j) die vervanging in afdeling 2.1 in Afdeling 2 vir die definisie “uitkontraktering” van die 
volgende definisies:  

 
“uitkontraktering beteken enige reëling van enige vorm tussen 'n versekeraar en 
'n ander persoon, het sy daardie persoon gereguleer word of onder toesig is van 
enige Wet of nie, waarvolgens die party 'n funksie vervul wat ‘n integrale deel vorm 
van die aard van die versekeringsbesigheid wat 'n versekeraar verskaf, wat 
andersins deur die versekeraar self in die Langtermyn versekering sake uitgevoer 
sou word, en sluit in lewering van dienste onder 'n bindende ooreenkoms, maar sluit 
lewering van dienste as tussenganger uit, en "uitgekontrakteerde" het 'n 
ooreenstemmende betekenis; 

 
(k) die inlassing in afdeling 2.1 in Afdeling 2 na die definisie “the insertion in section 2.1 

in Section 2 after the definition “representative” of the following definition: 
 

“verwerp” in verband met 'n eis beteken enige aksie waardeur 'n versekeraar 

weier of weier om 'n eis of enige deel van 'n eis te betaal, om welke rede ookal, en 

sluit in waar 'n eiser 'n eis indien - 

 
(a) ten opsigte van 'n verlies gebeurtenis of risiko wat nie deur 'n polis gedek 

word nie; en  

 
(b) ten opsigte van 'n verlies gebeurtenis of risiko gedek deur 'n polis, maar die 

premie of premies betaalbaar ten opsigte van daardie polis word nie betaal 
nie; "; en 

 
(l) die inlassing in afdeling 2.1 in Afdeling 2 na die definisie “risiko polis” van die 

volgende definisie:  
 

“hooggesplaaste bestuurder” het die betekenis wat dit in die Versekeringswet 
opgedra het;”. 

 
5. Hoofstuk 2 van die Reëls word hiermee gewysig deur – 
 

(a) die vervanging in reël 1.6 in Reël 1 vir paragraaf (d) van die volgende paragraaf: 
 

“(d) reël 1.4 (e) gee die lid die reg om te voorsien van produkte wat as die lid van 
die groepskema optree of die polishouer deur die versekeraar of sy 
verteenwoordiger verwag word, en dienste van die standaard wat die lid of 
die polishouer is gelei om te verwag in verhouding tot die lid se belang in die 
fonds of groepskema; en ". 

 
6. Hoofstuk 3 van die Reëls word hiermee gewysig deur – 
 

(a) die vervanging in Reël 2 vir reël 2.1 van die volgende reël:  
 

“2.1 In dié reël – 
 

“finansiële werktuig” het die betekenis wat dit in die Gedragsowerheid vir die 
Finansiële Sektor Regulasieswet opgedra het.”; 

 
(b) die vervanging in Reël 2 vir reël 2.4 van die volgende reël:  
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“2.4 Reëls 2.2 en 2.3 is slegs van toepassing op die ontwikkeling van enige nuwe 
produk vanaf 1 Januarie 2018 en enige wesenlike verandering in die ontwerp van 
'n bestaande produk. "; 

 
(c) die inlassing na Reël 2 van die volgende reël:  

 
REËL 2A: STANDAARDE VIR MIKROVERSEKERINGS EN BEGRAFNISPOLIS 

PRODUKTE  
 

2A.1 Definisies 
 

In dié reël – 
 

“ongeval” het die betekenis wat dit in afdeling 1 van die Versekeringswet opgedra 
het; 

 
“begrafnispolis” beteken 'n lewensversekeringspolis onder die begrafnisklas van 
lewensversekeringsbesigheid soos uiteengesit in Tabel 1 van Diensreëling 2 van 
die Versekeringswet, en sluit in enige ruiter voordeel wat 'n polis sou wees wat 
geskryf is onder die begrafnisklas van versekeringsbesigheid waarna verwys word 
in Tabel 1 van Diensreëling 2 by die Versekeringswet, indien dit nie 'n ruiter 
voordeel was nie; 

 
“lewensversekeringpolis” het die betekenis wat dit in afdeling 1 van die 
Versekeringswet opgedra het; 

 
“mikroversekeringspolis” beteken ‘n lewensversekeringspolis wat deur ‘n 
mikroversekeraar ondergeskryf word; 

 
“mikroversekeraar” het die betekenis wat dit in afdeling 1 van die 
Versekeringswet opgedra het; 
 
“ruiter voordeel” het die betekenis wat dit in afdeling 1 van die Versekeringswet 
opgedra het; 

 
“onderskryf op groepbasis” het die betekenis wat dit in Diensreëling 2 van die 
Versekeringswet opgedra het. 

 
2A.2 Toepassing 

 
2A.2.1 Hierdie reël, behalwe waar anders vermeld, is van toepassing op enige 

mikroversekeringsbeleid en enige begrafnispolis en geld gelyktydig met, en 
bykomend tot, alle ander reëls soos uiteengesit in die Reëls. 

 
2A.2.2 Beleidemikroversekeraar aangegaan voordat hierdie reël in werking tree, 

wat voldoen aan die beskrywing van die begrafnisklas van 
lewensversekeringsbesigheid soos uiteengesit in Tabel 1 van Diensreëling 
2 van die Versekeringswet, moet teen 1 Julie 2021 aan hierdie reël 
voldoen. 

 
2A.2.3 Hierdie reël, behalwe waar anders vermeld, is van toepassing op 

mikroinsurers en versekeraars wat gelisensieer is vir die begrafnisklas van 
versekeringsbesigheid waarna verwys word in Tabel 1 van Diensreëling 2 
by die Versekeringswet.  
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2A.2.4 As daar 'n teenstrydigheid bestaan tussen enige bepaling van hierdie reël 
en enige ander reël in die Reëls, geld die bepaling van hierdie reël. 

 
2A.3 Gebruik van terme en reklame  

 
2A.3.1 'n Versekeraar, behalwe 'n mikroversekeraar of enige persoon wat namens 

daardie versekeraar optree, mag nie die term "mikroversekering" of enige 

afgeleide daarvan ten opsigte van 'n polis of in enige advertensie ten 

opsigte van 'n polis gebruik nie. 

 
2A.4 Struktuur van polisvoordele  

 
2A.4.1 ‘n Mikroversekeraar polis mag nie ‘n kontrak van meer as 12 maande hê. 

 
2A.4.2 Die waarde van die polisvoordele onder ‘n mikroversekerings- of 

begrafnispolis mag nie die maksimum bedrae oorskry soos voorgeskryf 
deur die Versigtigsowerheid nie.    

 
2A.4.3 'n Mikroversekeringspolis moet, by verstryking van die kontraktermyn, óf 

wees - 

 
(a) outomaties hernu; of 

 
(b)  beëindig word ooreenkomstig die vereistes soos uiteengesit in hierdie 

Reëls. 
 

2A.4.4 Ten spyte van die bepalings van 'n bystandsbeleid wat voor 1 Junie 2009 
aangegaan is, is die polishouer of lid geregtig daarop om 'n polisvoordeel 
te eis wat anders uitgespreek word as 'n som geld, as 'n som geld, in 
welke geval die som van geld moet gelyk wees aan die polisvoordeel wat 
deur die versekeraar voorsien sou word of enige persoon wat namens die 
versekeraar optree indien die polisvoordeel anders as 'n som geld 
voorsien is. 

 
2A.4.5 Waar 'n bystandsbeleid, mikroversekeringspolis of 'n begrafnispolis wat 

voorsiening maak vir 'n polisvoordeel wat anders uitgespreek word as wat 
'n som geld aangegaan word op of na 1 Junie 2009, moet daardie beleid- 

 
(a) bepaal dat die polishouer of lid daarop geregtig is om te eis dat die 

polisvoordeel as 'n som geld in plaas van die voordeel voorsien word 
op die voorkoms van die versekerde gebeurtenis; en 

 
(b) onderworpe aan reël 2A.4.6, die bedrag van die polisvoordeel wat as 

'n som geld moet voorsien word, wat gelyk is aan die waarde van die 
polisvoordeel wat anders as 'n som geld uitgedruk word.  

 
2A.4.6 Waar die vereistes van reël 2A.4.5 (b) weens die aard van die 

beleidsvoordele nie redelikerwys nagekom word nie, moet die beleid -  

 
(a) meld die rede waarom die bedrag van polisvoordele wat as 'n som 

geld voorsien moet word, nie verklaar kan word wanneer die polis 
aangegaan of verander word nie; en  
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(b) bevestig dat die monetêre waarde van die betrokke polisvoordeel op 
eisstadium bepaal en gekommunikeer sal word en aan die eiser 
openbaar gemaak word om te verseker dat die polishouer bewus is 
van hoe die monetêre waarde opgedoen is by. 

 
2A.4.7 Wanneer 'n polishouer of lid kies om beleidsvoordele in geld te ontvang 

soos uiteengesit in reëls 2A.4.4 en 2A.4.5 hierbo, mag 'n versekeraar of 
enige persoon namens 'n versekeraar nie die polishouer of lid enige 
administrasie of soortgelyke fooi in respek vir daardie voordeel. 

 
2A.5 Variasie en vernuwering van ‘n mikroversekeringspolis of ‘n 

begrafnispolis  
 

2A.5.1 Die bepalings, voorwaardes of bepalings van 'n mikroversekeringspolis of 

'n begrafnispolis mag nie gedurende die eerste 12 maande na die aanvang 

van die polis verander of verander word nie, tensy - 

 
(a) die versekeraar kan bewys dat - 

  

(i)   daar redelike aktuariële gronde is om die bepalings, voorwaardes 
of bepalings van die polis te verander of te verander; of 

 
(ii) die variasie sal tot voordeel van die betrokke polishouer of lid 

wees; en 

(b) die variasie word gedoen ooreenkomstig reëls 11.6.4 en 11.6.5. 

 
2A.5.2 Reël 2A.5.1 is van toepassing ongeag of 'n mikroversekeringspolis of 'n 

begrafnispolis hernu is gedurende die tydperk van 12 maande waarna daar 
verwys word. 

 
2A.5.3 Waar 'n mikroversekeringspolis of 'n begrafnispolis op groepbasis 

onderskryf word, mag die versekeraar nie selektief kanselleer of selektief 
weier om individuele beleide te hernu wat deel uitmaak van die groep 
mense wat op groepbasis onderskryf word nie. 

 
2A.6 Wagtydperkke 

 
2A.6.1 'n Mikroversekeringspolis of 'n begrafnispolis mag nie 'n wagtydperk oplê 

wat die korter van een kwart van die termyn van die polis of ses maande 
oorskry nie, ten opsigte van polisvoordele wat betaalbaar is by die afsterwe 
van 'n doods-, ongeskiktheids- of gesondheidsgebeurtenis as gevolg van 
natuurlike oorsake. 

 
2A.6.2 'n Mikroversekeringspolis of 'n begrafnispolis mag nie 'n wagtydperk oplê 

ten opsigte van polisvoordele wat betaalbaar is by die afsterwe van 'n 
sterfte-, ongeskiktheids- of gesondheidsgebeurtenis as gevolg 

 
2A.6.3 'n Mikroversekeringspolis onder die kredietlewensklas van 

lewensversekeringsbesigheid soos uiteengesit in Tabel 1 van 2 by die 
Versekeringswet, mag nie enige ander wagtydperk oplê as die 
wagtydperke wat toegelaat word in regulasie 4 van die 
kredietlewensversekeringsregulasies wat ingevolge die Nasionale 
Kredietwet. 
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2A.6.4 ‘n Mikroversekeringspolis of 'n begrafnispolis mag nie 'n wagtydperk oplê 

wanneer dit hernu word nie. 

2A.6.5 'n Versekeraar mag nie 'n wagtydperk onder 'n mikroversekeringspolis of 'n 

begrafnispolis oplê indien die polishouer of lid bevestig dat - 

 
(a) die polishouer of lid, ten minste 31 dae voordat 'n nuwe 

mikroversekeringspolis of begrafnispolis by daardie versekeraar 
aangegaan is, 'n vorige polis met 'n ander versekeraar gehad 

 
(b) die polisvoordele ingevolge daardie vorige polis wat dekking bied ten 

opsigte van soortgelyke risiko's wat verband hou met dieselfde 

versekerde lewens as dié wat onder die nuwe mikroversekering- of 

begrafnispolis gedek word; en  

 
(c) die polishouer of lid die wagtydperk ten opsigte van die vorige polis 

voltooi het 
 

2A.6.6 'n Versekeraar wat die nuwe mikroversekeringspolis of begrafnispolis 

onderskryf, kan 'n wagtydperk oplê wat gelyk is aan die onverstreke deel 

van die wagtydperk onder 'n vorige mikroversekeringspolis of 

begrafnispolis, indien - 

 
(a) die wagtydperk van die polishouer of lid ingevolge die vorige beleid 

nie verstryk het op die tydstip waarop die polishouer of lid die nuwe 
 

(b) die nuwe mikroversekeringspolis of begrafnispolis bied dekking ten 
opsigte van soortgelyke risiko's met betrekking tot oorwegend 
dieselfde versekerde lewens as dié wat onder die vorige 
mikroversekeringspolis of begrafnispolis gedek word. 

 
2A.6.7 'n Versekeraar moet 'n wagtydperk bepaal voordat hy 'n 

mikroversekeringspolis of 'n begrafnispolis aangaan. Versoek die 
potensiële polishouer of potensiële lid om te bevestig of die potensiële 
polishouer of potensiële lid al dan nie 

 
(a) ‘n vorige mikroversekeringspolis; en  

 
(b) het ‘n wagtyperk van ‘n jaar onder die vorige mikroversekerings- of 

begrafnispolis gekompliteer  
 

2A.6.8 Reël 2A.6.7 is nie van toepassing op 'n mikroversekeringspolis onderskryf 

onder die kredietleweklas van lewensversekeringsbesigheid soos 

uiteengesit in Tabel 1 van Diensreëling 2 by die Versekeringswet nie. 

 
2A.6.9 2A.6.9 'n Versekeraar moet op versoek van 'n versekeraar bedoel in reël 

2A.6.7, bevestig of die bevestiging deur die potensiële polishouer of 
potensiële lid ontvang ooreenkomstig reël 2A.6.7 korrek is.  

 
2A.7 Uitsluitings 
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2A.7.1 'n Mikrosekuriteitsbeleid wat onder die begrafnisklas van 

lewensversekeringsbesigheid onderworpe is, soos uiteengesit in Tabel 1 

van Diensreëling 2 by die Versekeringswet of 'n begrafnispolis, mag nie 'n 

uitsluiting vir 'n voorafbepaalde gesondheidstoestand oplê nie, behalwe 

deur 'n wagtydperk waarna verwys word. in lyn 2A.6.1. 

 
2A.7.2 'n Mikroversekeringspolis of 'n begrafnispolis mag nie selfmoord uitsluit nie 

vir 'n tydperk wat 12 maande oorskry vanaf die aanvangsdatum van die 

polis. 

2A.7.3 Beperking op uitsluitings vir selfmoord soos uiteengesit in reël 2A.7.2 is 
van toepassing ongeag of 'n mikroversekeringspolis of begrafnispolis 
hernu is gedurende die 12 maande tydperk bedoel in reël 2A.7.2.  

 
2A.8 Eise 

 
2A.8.1 Behoudens reël 2A.8.2 moet 'n mikroversekeraar binne 2 werksdae na al 

die vereiste dokumente ten opsigte van 'n eis onder 'n mikroversekering- of 
‘n begrafnispolis ontvang word -  

 
(a) beoordeel en besluit of die ingediende eis geldig is of nie; en 

 
(b) (i) magtig die betaling van die eis; 

 
(ii) weier die eis; of  

 
(iii) betwis die eis en stel die eiser van die geskil in kennis. 

 
2A.8.2 Indien 'n eis betwis word soos bedoel in reël 2A.9.1 (b) (iii), moet die 

mikroversekeraar binne 14 werksdae na verstryking van die tydperk bedoel 
in reël 2A.9.1 - 

 
(a) kan die eis verder ondersoek; 

 
(b) moet besluit of die ingediende eis geldig is al dan nie; en 

 
(c) moet die eis betaal of weier.  

 
2A.8.3 'n Versekeraar mag nie 'n eis onder 'n mikroversekeringspolis of 'n 

begrafnispolis weier nie, op grond daarvan dat die polishouer nie inligting 
bekend gemaak het nie, indien die versekeraar nie spesifiek die polishouer 
versoek het om die inligting voor die aanvang van die polis bekend te 
maak nie. 

 
2A.9 Inbesitstelling 

 
2A.9.1 As 'n mikroversekeringspolis verval het as gevolg van die nie-betaling van 

premies en die mikroversekeraar herhaal sodanige polis, sal die 
mikroversekeraar -  

 
(a) moet dit ten minste dieselfde terme doen as die beleid wat verval het; 

en 
 

(b) mag nie 'n wagtydperk onder die herinstelde beleid oplê nie. 



 

10 
 

 
2A.9.2 Indien 'n versekeraar binne twee maande na 'n mikroversekeringspolis of 

'n begrafnispolis 'n nuwe mikroversekeringspolis of begrafnispolis met 
dieselfde polishouer of lid verval, kan die versekeraar nie 'n wagtydperk 
oplê onder so 'n nuwe beleid. 

 
2A.9.3 Reël 2A.9.2 is nie van toepassing nie indien die polishouer of lid nie 'n 

wagtydperk ingevolge die vervalde polis ingevul het nie, in welke geval die 
versekeraar 'n wagtydperk mag oplê wat nie die onverstreke gedeelte van 
die wagtydperk onder die vervalde polis oorskry nie. 

 
2A.10 Generaal 

 
2A.10.1 'n Mikroversekeringspolis of 'n begrafnispolis mag nie voorskryf dat 'n 

polisvoordeel betaalbaar as 'n som geld direk aan 'n diensverskaffer 

betaalbaar is nie. 

 
2A.10.2 Ten spyte van reël 2A.10.1 kan 'n eiser op eisstadium 'n versekeraar rig 

om 'n polisvoordeel betaalbaar aan die eiser direk aan 'n diensverskaffer 
van die eiser se keuse te betaal. 

 
2A.10.3 Wanneer 'n diens of ander nie-monetêre voordeel ingevolge 'n 

mikroversekeringspolis of 'n begrafnispolis verskaf word, mag 'n 
versekeraar of enige persoon namens 'n versekeraar nie die polishouer of 
lid enige administrasie of soortgelyke fooi ten opsigte van daardie diens of 
soortgelyke voordeel hef nie. 

 
2A.11 Verslagdoening van ‘n nuwe produk 

 
2A.11.1 'n Mikroversekeraar moet ten minste 31 dae voor die bemarking of die 

aanbied van 'n nuwe mikroversekeringsproduk die Owerheid in kennis stel 
van die voorneme om 'n nuwe produk bekend te stel en die volgende 
inligting aan die Owerheid voor te lê: 

 
(a) 'n opsomming van die voordele, uitsluitings, bepalings en 

voorwaardes wat deel vorm van die nuwe produk; 
 

(b) die voorgestelde kommissie betaalbaar vir die lewering van dienste 
as tussenganger met betrekking tot die nuwe produk en die beoogde 
struktuur van die kommissie betaalbaar; en 

 
(c) alle materiaal wat bedoel is om gebruik te word in advertensies met 

betrekking tot die nuwe produk 
 

2A.11.2 Vir doeleindes van reël 2A.11.1 sal enige wesenlike verandering in die 
ontwerp van 'n bestaande produk of die voordele, bepalings of 
voorwaardes wat daaruit aangebied word, 'n nuwe produk wees. 

 
2A.11.3 Die Owerheid kan te eniger tyd (binne die 31 dae periode of enige tyd 

daarna) by kennisgewing aan 'n versekeraar - 

 
(a) beswaar teen enige van die voordele, bepalings en voorwaardes, 

kommissie betaalbaar en advertensie van 'n mikroversekering of 
begrafnisproduk, en 
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(b) die versekeraar opdrag gee om - 

 
(i) ophou adverteer, bemark of bied die mikroversekerings- of 

begrafnispolis; 
 

(ii) moenie die mikroversekerings- of begrafnispolis vernieu  
 

(iii) beëindig die mikroversekering of begrafnispolis binne 90 dae 
na die datum wat deur die Owerheid bepaal is; of 

 
(iv) enige voordele, terme en voorwaardes en advertensies van enige 

mikroversekeringspolis of begrafnispolis of -beleid wysig teen 'n datum wat 
deur die Owerheid bepaal word en ooreenkomstig die vereistes van die 
Owerheid. ";  

 
(d) die vervanging in Reël 4 vir reël 4.2 van die volgende reël:  

 
“4.2 ‘n Polishouer kon – 

 
(a) in enige geval waar geen voordeel nog betaal of geëis is of 'n 

gebeurtenis verseker is nie nog nie plaasgevind het nie; en 

 
(b) binne 'n tydperk van 31 dae na die datum van ontvangs van die inligting 

beoog in reël 11.5, of 'n redelike datum waarop dit geag kan word dat 
die polishouer daardie inligting ontvang het,  

 
'n polis aangegaan met 'n versekeraar of enige wysiging van sodanige polis 
kanselleer, met uitsondering van enige polis of wysiging wat 'n tydperk van 31 
dae of minder het, by wyse van 'n kansellasie kennisgewing aan die 
versekeraar. 

 
(e) die vervanging in Reël 7 vir reël 7.1 van die volgende reël:  

 
“7.1 'n Voorsiening van 'n beleid is nietig in die mate wat dit uitdruklik of implikasie 
verskaf - 

 
(a) dat in verband met enige eis wat ingevolge die polis gemaak is, die 

polishouer of eiser verplig is om 'n poligraaf-, leuenverklikker- of 
waarheidsverifikasietoets te ondergaan of enige ander soortgelyke toets 
of prosedure wat deur die versekeraar verskaf of beskikbaar gestel 
word of enige ander persoon ingevolge 'n reëling met die versekeraar 
en wat onder die beheer van die versekeraar of sodanige ander 
persoon plaasvind; 

 
(b) vir 'n aansporing van enige aard vir 'n polishouer of eiser om vrywillig te 

stem om 'n toets of prosedure in paragraaf (a) beoog te ondergaan; 
 

(c) dat waar 'n polishouer of eiser onder ander omstandighede as dié 
beoog in paragraaf (b) vrywillig ingestem is om 'n toets of prosedure in 
paragraaf (a) van hierdie reël beoog, te ondergaan en die polishouer of 
eiser nie so 'n toets slaag nie, die eis sal verwerp word of die polis sal 
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vernietig word bloot as gevolg van sodanige versuim om die toets of 
prosedure te slaag; 

 
(d) dat in die geval van 'n dispuut wat onder die polis voortspruit, die geskil 

slegs deur middel van arbitrasie opgelos kan word; 
 

(e) dat 'n versekeraar 'n eis mag verwerp omdat 'n premie nie op die 
betaaldatum betaal is nie, indien betaling gemaak is gedurende 'n 
tydperk in reël 15A.1 bedoel, ongeag of die betaling gemaak is voor die 
gebeurtenis wat ontstaan het of nie die stelling; 

 
(f) dat 'n versekeraar vrygestel is van aanspreeklikheid vir die handelinge, 

weglatings of vertoog van 'n persoon wat namens hom optree met 
betrekking tot 'n polis; 

 
(g) dat die persoon wat in die polis aangegaan het, verklaar of erken dat 'n 

persoon wat namens die versekeraar optree in verband met 'n aanbod 
van daardie persoon om dit te doen of met die onderhandelinge wat 
voorafgaan om dit in te voer, in werklikheid was aangestel om namens 
die eersgenoemde persoon 

 
(h) dat die verpligting van 'n versekeraar onder 'n polis afhanklik is van die 

ontslag van 'n verpligting van 'n ander persoon onder 'n 

herversekeringsbeleid; of 

 

(i) dat 'n persoon wat 'n polis aangegaan het, of die versekerde lewe onder 
'n polis, afstand doen van 'n reg waarop sodanige persoon geregtig is 
deur of kragtens die Wet. "; en 

 
(f) die inlassing na reël 7.2 in Reël 7 van die volgende reël:  

 
“7.3 Geldigheid van kontrakte 

 
7.3.1 'n Polis is nie ongeldig nie bloot omdat 'n bepaling van 'n wet, insluitend 'n 

bepaling van die Wet of die Versekeringswet, oortree is of nie in verband 
met daardie beleid nagekom is nie. 

 
7.3.2 Indien 'n persoon 'n polis aangegaan het met 'n versekeraar wat ingevolge 

die Wet of die Versekeringswet verbied was om in te tree of nie gemagtig 
om die polis te betree nie, of met 'n ander persoon wat nie 'n versekeraar 
is nie, maar wat in terme van van 'n polis 'n verpligting aangegaan het as 
versekeraar, kan daardie persoon, by skriftelike kennisgewing aan 
sodanige versekeraar of ander persoon, of die Owerheid by kennisgewing 
aan sodanige versekeraar of ander persoon en op die amptelike webwerf 
die polis kanselleer, waarna daardie persoon word geag in dieselfde 
regsposisie ten opsigte van sodanige versekeraar of ander persoon te 
wees asof die polis deur daardie persoon gekanselleer is weens 
kontrakbreuk deur sodanige versekeraar of ander persoon. ". 

 
7. Hoofstuk 4 van die Reëls word hiermee gewysig deur – 
 

(a) die deurhaling in reël 10.1 in Reël 10 van die definisie “advertensie”;  
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(b) die vervanging in reël 10.1 in Reël 10 vir die definisie “groep van maatskappye” van 

die volgende definisie:  
 

“groep van maatskappye” het die betekenis wat dit in die Versekeringswet 
opgedra het;”;  

 
(c) die inlassing na sub-reël 10.4.12 in Reël 10 van die volgende sub-reël:  

 
“10.4.13 'n Advertensie mag nie die term "begrafnis" of enige afgeleide daarvan met 

betrekking tot 'n beleid gebruik nie, of die indruk voorstel dat 'n polis bedoel 
is om begrafniskoste of enige koste daaraan verbonde te dek nie, tensy die 
voordeel onder die polis 'n enkelbedrag is , of gespesifiseerde of 
bepaalbare gelyke of ongelyke bedrae geld betaalbaar met 
gespesifiseerde tussenposes om die koste wat verband hou met 'n 
begrafnis of die lewering van 'n diens by die afloop van 'n 
doodsgebeurtenis te dek. "; 

 
(d) die vervanging in Reël 10 vir reël 10.14 van die volgende reël:   

 
“10.14 Lojaliteit voordele of bonusse  

 
10.14.1 'n Advertensie wat 'n lojaliteitsvoordeel, nie-eisbonus of korting in premie 

aandui, moet nie die indruk skep dat sodanige voordeel of bonus vry is nie 
en voldoende moet wees - 

 
(a) aandui of die lojaliteitsvoordeel, eisebelastingbonus of korting in 

premie opsioneel is of nie; en 
 

(b) ongeag of die lojaliteitsvoordeel, eisbonus of premiebonus opsioneel 
is of nie, die koste van die voordeel, bonus of korting in premie insluit 
of, waar van toepassing, die impak wat sodanige koste op die premie 
het, tensy die impak onbeduidend is. 

 
10.14.2 Reël 10.14.1 is nie van toepassing ten opsigte van voordele wat 'n 

polishouer van 'n versekeraar mag ontvang nie omdat die polishouer 
saam met al die polishouers van daardie versekeraar 'n eienaar of lid van 
die versekeraar of die direkte houermaatskappy van daardie versekeraar 
is. 

 
10.14.3 Vir doeldeindes van reël 10.14.1  

 
(a) die impak geag word onbeduidend te wees indien die koste van die 

lojaliteitsvoordeel, eisebespreiding of korting in premie minder as 

10% van die totale premie betaalbaar onder die polis uitmaak; 

 
(b) waar die impak van 'n lojaliteitsvoordeel, geen-eisbonus of korting in 

premie nie verwaarloosbaar is nie en waar die advertensie verwys 
na die werklike premie betaalbaar - 

 
(i) die koste van die voordeel, bonus of korting moet as 'n 

persentasie van daardie premie getoon word; en  
 

(ii) die versekeraar moet kan bewys dat die premie- en 
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voordeelkoste wat in die advertensie gebruik word, 'n ware 
weerspieëling van die koste-impak vir die gemiddelde 
geteikende polishouer bied; en 

 
(c) waar die impak van 'n lojaliteitsvoordeel, nie-eisbonus of korting in 

premie nie verwaarloosbaar is nie en waar die advertensie nie 
verwys na die werklike premie betaalbaar nie, die gemiddelde koste 
van die voordeel, bonus of korting as 'n persentasie premie moet 
voorsien word. 

 
10.14.4 Waar 'n advertensie 'n lojaliteitsvoordeel, nie-eisbonus of premie korting 

as 'n belangrike kenmerk van 'n polis beklemtoon en verwys na 'n 
geprojekteerde waarde of korting in premie wat betaalbaar is na die 
verstryking van 'n tydperk in die toekoms, moet dit ook Druk die waarde 
van die geprojekteerde voordeel, bonus of korting in huidige waarde, uit 
deur gebruik te maak van redelike aannames oor inflasie. 

 
10.14.5 'n Advertensie moet duidelik aandui of die beskikbaarheid of omvang van 

'n lojaliteitsvoordeel, geen-eisbonus of korting in premie afhanklik is van 
toekomstige optrede van die polishouer of enige faktore wat nie binne die 
polishouer se beheer is nie. 

 
10.14.6 'n Advertensie mag nie die indruk skep dat die bonus, voordeel of korting 

gewaarborg of meer geneig is om te materialiseer as wat die versekeraar 
redelikerwys verwag vir die gemiddelde geteikende polishouer nie. "; 

 
(e) die vervanging in reël 11.1 in Reël 11 vir die definisie “polisleen” van die volgende 

definisie: 
 

“polis lening” sluit in enige lening wat deur 'n versekeraar onder 'n polis 
toegestaan is; "; 

 
(f) die vervanging in reël 11.3 in Reël 11 vir sub-reël 11.3.9 van die volgende sub-

reël: 
 
"11.3.9 'n Versekeraar moet, waar dit redelikerwys prakties uitvoerbaar is vir die 

versekeraar om direk met 'n lid in die normale loop van sake te 
kommunikeer, die inligting verskaf wat 'n versekeraar ingevolge hierdie reël 
aan 'n polishouer moet openbaar daardie - 

 
(a) redelikerwys verwag kan word om die regte of verpligtinge van die lid 

of die lid se voordele onder die fonds of groepskema te beïnvloed; en 

 
(b) sodanige lid redelikerwys mag benodig ten einde 'n ingeligte besluit 

te neem ten opsigte van die lid se voordele. "; 
 

(f) die vervanging in Reël 11 vir reël 11.5 van die volgende reël:  
 

“11.5 Openbaarmaking na aanvang van ‘n polis  
 

11.5.1 'n Versekeraar moet die polishouer voorsien van alle inligting waarna 
verwys word in reël 11.4 op die vroegste redelike geleentheid na die 
inwerkingtreding van die polis, maar nie later as 31 dae na sodanige 
inwerkingtreding nie, in die mate dat sodanige inligting nie reeds verskaf is 



 

15 
 

nie, nie skriftelik is nie. deur die versekeraar ingevolge reël 11.4, sowel as 
die volgende inligting - 

 
(a) bewys van dekkinge; 

 
(b) die tydsberekening en wyse waarop die polisvoordele aan die 

polishouer of begunstigde beskikbaar gestel sal word of sal word; 

 
(c) omvattende besonderhede van enige beperkings op toegang tot 

polisvoordele en enige strawwe vir vroeë beëindiging of onttrekking 
of oordrag van die polis, of ander implikasies van sodanige 
beëindiging, 

 
(d) omvattende besonderhede van al die volgende, waar van 

toepassing, insluitend die bedrag en frekwensie daarvan, die 
ontvanger daarvan, die doel daarvan en die wyse van betaling - 

 
(i) enige heffings of fooie wat gehef word teen die polis of 

premie insluitende, waar die polis 'n beleggingskomponent 
het, die netto beleggingsbedrag uiteindelik belê tot voordeel 
van die polishouer en die verwagte impak van sodanige koste 
en gelde op die polis voordele; 

 
(ii) enige kommissie of besoldiging betaalbaar aan enige 

tussenganger of bindhouer met betrekking tot die polis; en 

 
(iii) enige wesenlike belastingoorweging. 

 
(e) omvattende besonderhede van alle uitsluitings of beperkings, 

insluitend prominente openbaarmaking soos beoog in reël 10.15 van 

enige beduidende uitsluitings of beperkings; 

 
(f) enige verpligting om dekking te moniteer en dat die polishouer die 

omslag gereëld moet hersien en bywerk om te verseker dat dit 
voldoende bly;  

 
(g) enige reg om te kanselleer, insluitende die bestaan en duur van, en 

enige voorwaardes met betrekking tot die reg om te kanselleer;  

 
(h) die reg om voordele te eis, insluitende voorwaardes waaronder die 

polishouer kan eis en die kontakbesonderhede om die versekeraar 
van 'n eis in kennis te stel;  

 
(i) enige vereiste om 'n verkiesing te maak gedurende die duur van die 

polis, met inbegrip van enige wanbetalings wat mag geld indien 
sodanige verkiesing nie gemaak word soos beoog in reël 5 nie; en  

 
(j) die vertoog wat deur of namens die polishouer aan die versekeraar 

gemaak is wat deur daardie versekeraar as wesenlik beskou is vir 
die beoordeling van die risiko's onder die polis. 
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11.5.2 Die inligting waarna verwys word in reël 11.5.1 moet aan die polishouer 
verskaf word in 'n formaat wat duidelik onderskeibaar is van die polis. 

 
11.5.3 'n Versekeraar moet bykomend tot die inligting in reëls 11.5.1 en 11.5.2 

bedoel, 'n afskrif van die polis aan die polishouer verskaf teen die 
vroegste redelike geleentheid na die aanvangsdatum van sodanige polis, 
maar nie later nie as 31 dae na sodanige inwerkingtreding. 

 
11.5.4 Nieteenstaande reël 11.5.3, is die polishouer, lid en die persoon wat die 

polis aangegaan het, te eniger tyd geregtig om op versoek van 'n afskrif 
van die polis voorsien te word.  

 
11.5.5 Waar enige inligting waarna verwys word in reël 11.5.1 voorheen voorsien 

is in 'n kwotasie of soortgelyke kommunikasie waarna verwys word in reël 

11.4.1 (a), moet die versekeraar bevestig of en in watter mate die inligting 

akkuraat en toepaslik bly ten opsigte van die beleid soos uitgereik. 

 
11.5.6 Ten opsigte van fondsbeleide, word 'n versekeraar benewens die inligting 

in reël 11.5.1 bedoel - 
 

(a) moet 'n fondsbeleid uitreik en lewer aan die hoofbeampte van die 
fonds, die trustees van die fonds of enige persoon wat die fonds 
bestuur, teen die vroegste redelike geleentheid na die 
aanvangsdatum van sodanige polis, maar nie later nie as 60 dae na 
sodanige aanvangsdatum; 

 
(b) nieteenstaande paragraaf (a) mag, met die goedkeuring van die 

Owerheid en onderworpe aan die voorwaardes wat die Owerheid 
bepaal, die uitreiking, aflewering of albei van 'n fondsbeleid uitstel. 
Die versekeraar se aansoek om goedkeuring moet by die Owerheid 
ingedien word in die vorm wat deur die Owerheid bepaal word. "; 

 
(g) die vervanging in sub-reël 11.6.4 in reël 11.6 in Reël 11 vir paragraaf (a) van die 

volgende paragraaf:  
 

“(a) kennisgewing van enige verandering in die premie en koste betaalbaar 
ingevolge 'n polis; "; en 

 
(h) die vervanging in sub-reël 11.6.5 in reël 11.6 in Reël 11 vir paragraaf (a) van die 

volgende paragraaf:  
 

“(a) waar die verandering van die bepalings en voorwaardes op die spesifieke 
versoek van die polishouer geskied, moet die polishouer op die vroegste 
redelike geleentheid, maar nie later as 31 dae na die verandering in 
werking tree nie; 

 
8. Hoofstuk 5 van die Reël word hiermee gewysig deur – 
 

(a) die vervanging in reël 12.1 in Reël 12 vir die definisie “tussenganger ooreenkoms” 
van die volgende definisie:  

 
“tussenganger ooreenkoms” beteken 'n ooreenkoms tussen 'n versekeraar en 'n 
tussenganger wat die bepalings uiteensit waaronder die tussenganger dienste sal 
lewer as tussenganger ten opsigte van die polisse van die versekeraar en ten 
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opsigte van 'n verteenwoordiger sluit in polisse aangegaan met 'n versekeraar soos 
beoog in paragrawe (b) , (c) en (d) van die omskrywing van "verteenwoordiger" in 
Deel 3A van die Regulasies. ". 
 

9. Hoofstuk 6 van die Reëls word hiermee gewysig deur – 
 

(a) die vervanging in reël 15.4 in Reël 15 vir paragraaf (b) van die vplgende paragraaf:   
 

“(b) moet geregverdig word met verwysing na die mate waarin aan die aannames 
waarop die premie gegrond is, voldoen is; en "; en 

 
(b) die inlassing na Reël 15 van die volgende reël:  

 
REËL 15A: BETALING VAN PREMIES 

 
Mislukking om die premie te betaal  

 
15A.1 Indien 'n premie onder 'n polis, buiten 'n fondsbeleid nie op die vervaldatum 
betaal is nie, moet die versekeraar die polishouer van die nie-betaling binne 15 dae 
na die betaling verskuldig maak, en die polis en die dekking moet, Nieteenstaande 
andersluidende bepalings, in die geval van 'n polis waaronder daar twee of meer 
premiebetalings met tussenposes van - 

 
(a) een maand of minder, vir 'n tydperk van 15 dae na daardie 

vervaldatum van krag bly; of 

 
(b) langer as een maand, vir 'n tydperk van een maand na daardie 

vervaldatum van krag bly, 

 
of vir so 'n langer tydperk as wat bepaal word deur ooreenkoms tussen die 
partye. 

 
15A.2 Indien die agterstallige premie ten opsigte van 'n polis bedoel in reël 15A.1 
nie teen die einde van so 'n tydperk betaal word nie, moet die polis ooreenkomstig 
reël 15A.3 hanteer word indien van toepassing. 

 
15A.3 Die oorblywende waarde van 'n polis bedoel in reël 15A.1 wat na die 
bevrediging van enige eis van die versekeraar wat uitsluitlik verseker word deur die 
polisvoordele wat onder die polis voorsien word, is meer as die helfte van die totale 
bedrag van die premie Betalings verskuldig daaruit gedurende die tydperk van 12 
maande wat begin op die betaaldatum van die onbetaalde premie, moet die 
versekeraar - 

 
(a) die polishouer in kennis stel van die bedrag van daardie oorblywende 

waarde en hom of haar in kennis stel dat die polis in ooreenstemming 
met die gedokumenteerde prosedure van die versekeraar sal bly tot - 

 
(i) die polis het nie meer sodanige oorblywende waarde nie, 

waarna dit verval; 
 

(ii)     die betaling van premies hervat word; 
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(iii) die bepalings van die polis ooreenkomstig die reëls van die 
versekeraar gewysig word, sodat dit 'n volle opbetaalde polis 
word; of  

 
(iv) indien die polishouer dit versoek, die polis in ooreenstemming 

met die reëls van die versekeraar oorgegee word en soveel van 
die oorblywende waarde as wat oorbly is, onderworpe aan 
afdeling 54, aan die polishouer betaal; en 

 
(b) die beleid dienooreenkomstig hanteer. 

 
15A.4 'n Versekeraar moet gedokumenteerde prosedures hê wat tot bevrediging 
van sy statutêre aktuaris 'n goeie grondslag voorskryf waarop en die metodes 
waarvolgens 'n beleid gewaardeer en andersins vir die doeleindes van reël 15A.3 
gehandel moet word. 

 
10. Hoofstuk 7 van die Reëls word hiermee gewysig deur – 
 

(a) die vervanging in reël 17.1 in Reël 17 vir sub-reël 17.1.1 van die volgende sub-reël:  
 

“17.1.1 Vir doelldeindes van dié reël, verwysing na ‘n “polishouer” behels ‘n lid.’;  
 

(b) die deurhaling in reël 17.1 in Reël 17 van sub-reël 17.1.2;  
 

(c) die inlassing na reël 17.10 in Reël 17 van die volgende reël:  
 

“17.11 Eise ontvang gedurende periodes van genade/grasie 
 

17.11.1 Indien 'n eiser 'n geldige eis indien ten opsigte van 'n gebeurtenis wat 
plaasgevind het gedurende die tydperk in reël 15A.1 bedoel, kan die 
waarde van die eis verminder word met die som van die onbetaalde 
premie. " 

 
(d) die vervanging in paragraaf (a) in die definisie “variasie van individuele risiko polis” 

in reël 19.1 in Reël 19 vir sub-paragraaf (iv) van die volgende sub-paragraaf:  
 

“(iv) die toepassing van die poliswaarde as premies betaalbaar ten opsigte van 
die betrokke polis bedoel in reël 15A.3;”; 

 
(e) die vervanging in sub-reël 20.2.1 in reël 20.2 in Reël 20 vir paragraaf (a) van die 

volgende paragraaf:   
 

“(a) nie-betaling van 'n premie, onderhewig aan die versekeraar wat aan die 
bepalings van reël 15A voldoen; of; "; 

 
(f) die vervanging in sub-reël 20.3.5 in Reël 20.3 in Reël 20 vir die woorde wat 
paragraaf (a) voorafgaan met die volgende woorde: 
 
"Waar die versekeraar kan aantoon dat dit weens die aard van die groepskema nie 
redelikerwys moontlik is om direk met die lede van die groepskema te kommunikeer 
in die normale loop van sake soos beoog in reël 20.3.4 nie, moet die 

 
(f) die vervanging in reël 20.4 in Reël 20 vir paragraaf (b) van die volgende 

paragraaf: 
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"(b) waar daar rede is om te glo dat die kontakbesonderhede van die lede van 'n 
groepskema onvolledig is of daar 'n wesenlike risiko bestaan dat die vereiste 
inligting nie lede mag bereik nie, het dit redelike stappe geneem om met 
sodanige lede te kommunikeer ander toepaslike kommunikasiekanale. "; en 

 
(f) die inlassing na Reël 20 van die volgende reël:  

 
REËL 21: VERKEERDE VOORSTELLING  

 
21.1 Nieteenstaande andersluidende bepalings in 'n beleid, maar onderworpe aan 

reël 21.2 - 

(a) die beleid moet nie ongeldig verklaar word nie; 

 
(b) die verpligting van die versekeraar onder die polis moet nie uitgesluit of 

beperk word nie; en 
 

(c) die verpligtinge van die polishouer nie verhoog moet word nie, 
 
op grond van enige vertoog aan die versekeraar wat nie waar is nie, of 
versuim om inligting bekend te maak, of die voorstelling of openbaarmaking 
waar of korrek geregverdig is, al dan nie, tensy 'n redelike, verstandige 
persoon daardie voorstelling of nie-openbaarmaking sal oorweeg as 
waarskynlik wesenlik die versekeraar se vermoë om die risiko onder die 
betrokke beleid te bepaal op die tydstip van uitreiking of tyd van enige 
variasie daarvan, beïnvloed het. 
 

 
21.2. Die verteenwoordiging of nie-openbaarmaking sal as wesenlik beskou word 
as 'n redelike, verstandige persoon sou oorweeg dat die besondere inligting wat die 
verteenwoordiging uitmaak of wat nie bekend gemaak is nie, na gelang van die 
geval, korrek aan die versekeraar openbaar moes gewees het sodat die 
versekeraar kan sy eie siening tot die uitwerking van sulke inligting oor die 
beoordeling van die relevante risiko vorm. 

 
21.3 Indien die ouderdom van 'n versekerde lewe onder 'n polis aan die 
versekeraar verkeerd gestel is, moet die polisvoordele, nieteenstaande reëls 21.1 
en 21.2 en onderhewig aan reël 21.4, diegene wees wat ingevolge daardie polis 
voorsien sou word in ruil vir die premie betaalbaar as die ouderdom korrek gestel is. 

 
21.4 Indien die aard van die polis sodanig is dat sodanige reëling soos in reël 21.3 
verwys word, onbillik is, kan die Owerheid die versekeraar gelas om so 'n 
verskillende aanpassingsmetode toe te pas op die polisvoordele van die polis, 
aangesien die Owerheid billik ag oor die wanvoorstelling van ouderdom. ". 

 
11. Hoofstuk 8 van die Reëls word hiermee gewysig deur – 
 

(a) die vervanging in afdeling 1.2 in Afdeling 1 vir paragrawe (a) en (b) van die 
volgende paragrawe:  

 
“(a) vir die tydperk van 12 maande van 1 Januarie 2018 af:  

 
(i) Reël 4, Deel III: Basies Reëls vir Direk Bemarkers;  
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(ii) Reël 6, Deel V: Reëls op Deurhalings van polis en “Afkoel”  
 

(iii) Reël 18 on Beleidslenings en -sessies, Deel VIII: Addisionele 
Versekeraar Pligte; en 

 
(b) vir ‘n tydperk van 24 maande van 1 Januarie 2018 af:  

 
(i) Reëls 8 tot 15, Deel VII: Bystand Besigheid Groep Skemas.”; en 

 
(b) die vervanging in Afdeling 2 vir afdeling 2.2 van die volgende afdeling:  

 
“2.2 Hierdie reëls sal in werking tree as volg -  

 

Hoofstuk Reël Inwerkingtreding 

Hoofstuk 1: Interpretasie  1 Januarie 2018 

Hoofstuk 2: Regverdige  
behandeling van 
polishouers 

Reël 1.1 tot 1.4 1 Januarie 2018 

 Reël 1.5 tot 1.9 1 Januarie 2019 

 Reël 1.10 1 Januarie 2018 

Hoofstuk 3: 
Produkte  

Reël 2 1 Januarie 2018 

 Reël 2A 1 Oktober 2018 

 Reël 3 1 Januarie 2018 

 Reël 4 1 Januarie 2019 

 Reël 5 1 Januarie 2018 

 Reël 6.1 1 Januarie 2018 

 Reël 6.2 tot 6.4 1 Julie 2018 

 Reël 6.5 1 Januarie 2018 

 Reël 7.1(a) tot (e) en 7.2 1 Januarie 2018 

 Reël 7.1(f) tot (i) en 7.3 1 Oktober 2018 

 Reël 8 1 Januarie 2018 

 Reël 9 1 Januarie 2018 

Hoofstuk 4:  
Reklame en 
Openbaarmaking 

Reël 10 1 Julie 2018 

 Reël 11 behalwe vir die volgende 
 reëls: 11.5.1(j), 11.5.2 en 11.5.4 

1 Januarie 2019 

 Reël 11.5.1(j), 11.5.2 en 11.5.4 1 Oktober 2018  

Hoofstuk 5: Bemiddeling 
en uitdeling  

Reël 12.1 to 12.3 vir sover dit 
verband hou met bestaande 
tussengangerooreenkomste 

1 Januarie 2018 

 Reël 12.2.1 en 12.2.2 vir sover dit 
verband hou met bestaande 
tussengangerooreenkomste 

1 Januarie 2019 

 Reël 12.4 1 Januarie 2019 

Hoofstuk 6: 
Produkprestasie en 
aanvaarbare diens 

Reël 13 1 Januarie 2020 

 Reël 14 1 Julie 2018 

 Reël 15 1 Julie 2018 

 Reël 15A 1 Oktober 2018 

 Reël 16 1 Januarie 2019 
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Hoofstuk 7: Geen 
onredelike na-verkope 
hindernisse 

Reël 17, behalwe in soverre dit 
verband hou met groepskemas  

1 Januarie 2019 

 Reël 17, vir sover dit verband hou 
met groepskemas 

1 Julie 2019 

 Reël 18, behalwe in soverre dit 
verband hou met groepskemas 

1 Januarie 2019 

 Reël 18, vir sover dit verband hou 
met groepskemas 

1 Julie 2019 

 Reël 19 1 Julie 2018 

 Reël 20 1 Januarie 2020 

 Reël 21 1 Oktober 2018 

Hoofstuk 8: 
Administrasie 

 1 Januarie 2018 

 ”. 
 
12. Die Opstelling van Reëls word hiermee gewysig deur – 
 

(a) die inlassing na Reël 2 onder Hoofstuk 3 van die volgende reël:  
 

“REËL 2A: STANDAARDE VIR MIKROVERSEKERINGS EN BEGRAFNISPOLIS 
PRODUKTE”; 

 
(b) die inlassing na Reël 15 onder Hoofstuk 6 van die volgende reël:  

 
“REËL 15A: BETALING VAN PREMIES”; en 

 
(c) die inlassing na Reël 20 onder Hoofstuk 7 van die volgende reël:  

 
“REËL 21: VERKEERDE VOORSTELLING”. 

 


