
E-Benefits  

Die E-Benefits webtuiste bied ‘n data administrasiestelsel vir Werknemers voordele 

(Employee benefits). Werknemersvoordele vereis dat daar ‘n werkgewer werknemer 

verhouding bestaan, sodra die werknemer werkgewer verhouding beeindig word staak die 

voordele.  Die E-Beneits webtuiste stelsel bied aan die deelnemende werkgewer die vermoë 

om die werknemers se data akkuraat te  bestuur.  Akkurate lede data is deurslaggewend in 

die afhandeling van alle eise. 

 Die E-benefits webtuiste is verdeel in vier webtuistes om die spesifieke behoefte en aard 

van die verskillende marksegmente te akkomodeer. 

Die vier webtuistes is die volgende: 

 

1. FWEB(Voorsorgfondse) Farm Workers Employee Benefits (Provident Funds). 

Hierdie webtuiste kan die lede data van ‘n verskeidenheid van verskillende 

voorsorgfondse hanteer. Die webtuiste akkomodeer Plaas Werkers en landbou 

verwante lede. 

Hierdie webtuiste akkomodeer lede data van met die doel om nou of in die toekoms, 

aan die lede die volle voordele van ‘n Voorsorgfonds te bied. 

Voordele kan dus ingefasseer word. 

2. FWEB(Pensioenfondse)FarmWorkers Employee Benefits(Pension Funds) 

Hierdie webtuiste kan die lede data van ‘n verskeidenheid van verskillende 

pensioenfondse hanteer. Die webtuiste akkomodeer Plaas Werkers en landbou 

verwante lede. 

Hierdie webtuiste akkomodeer lede data van met die doel om nou of in die toekoms, 

aan die lede die volle voordele van ‘n Pensioenfonds te bied. 

Voordele kan dus ingefasseer word. 

3. SMEWEB(Werknemers van Klein en Medium sakeondernemings se werknemers 

voordele.) (Voorsorgfondse) 

Hierdie webtuiste kan die lede data van ‘n verskeidenheid van verskillende 

voorsorgfondse hanteer. Die webtuiste akkomodeer die lede data en 

werknemersvoordele van werknemers van  Klein en Medium sakeondernemingse. 

Hierdie webtuiste akkomodeer lede data van met die doel om nou of in die toekoms, 

aan die lede die volle voordele van ‘n Voorsorgfonds te bied. 

Voordele kan dus ingefasseer word. 

4. SMEWEB (Werknemers van Klein en Medium sakeondernemings se werknemers 

voordele.) (Pensioenfondse) 

Hierdie webtuiste kan die lede data van ‘n verskeidenheid van verskillende 

voorsorgfondse hanteer. Die webtuiste akkomodeer die lede data en 

werknemersvoordele van werknemers van  Klein en Medium sakeondernemings. 

Hierdie webtuiste akkomodeer lede data van met die doel om nou of in die toekoms, 

aan die lede die volle voordele van ‘n Voorsorgfonds te bied. 

Voordele kan dus ingefasseer word. 

 

Bogenoemde vier webtuistes het die vermoë om die volgendevoordele te akkomodeer: 

Gesins begrafnis voordeel 

Gesins begrafnis voordele vir die hooflid en sy afhanklikes. Direkte gesinslede nie  

uitgebreide gesinslede nie.  Die stelsel maak voorsiening vir die aanwys van ‘n 

verantwoordelike persoon. Hierdie persoon sal verantwoordelik wees vir die begrafnis 



reëlings so die hoofid te sterwe kom. Voorbeeld : Enkel ouers is ‘n algemene verskynsel in 

die samelewing, sou die afhanklikes van die enkel ouer nog minderjarig wees, tydens die 

afsterwe van die hooflid of enkel ouer staan die verantwoordelike persoon in, vir die 

begrafnis reëlings van die oorledene. Onderskrywing van die voordeel kan deur enige 

versekeraar gedoen word. Onderskrywing word bepaal deur tariewe en diens wat deur die 

onderskrywer verskaf word. 

Groep lewensdekking vir die Hooflid 

Groeplewensdekking vir die hooflid kan bepaal word in vate bedrae of veelvoude van 

jaarlikse salaris, volgens die behoefte en bekostigbaarheid van dievoordeel vir die 

werkgewer en die werknemer. Onderskrywing van die voordeel kan deur enige versekeraar 

gedoen word. Onderskrywing word bepaal deur tariewe en diens wat deur die 

onderskrywer verskaf word. 

Voorsorgfonds 

Verskeie voorsorgfondse kan gebruik word. Die voorsorgfonds wat benut word, word bepaal 

deur die prestasie, koste struktuur en diens van die voorsorgfonds. 

Pensioenfondse 

Verskeie voorsorgfondse kan gebruik word. Huidiglik is al die deelnemende lede in die 

Compak pensioenfonds. Die pensioenfondse wat benut word, word bepaal deur die 

prestasie, koste struktuur en diens van die pensioenfonds. 

 

 


