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KONTANT EN KREDIET AANKOPE
1.

KONTANT
Banknote en munte word deur die Reserwebank uitgereik. Hulle word gemaak /
vervaardig deur die "SA Banknootmaatskappy".
Wettige betaalmiddels.
Koper - 5c-stukke
Brons - 10c, 20c, en 50c muntstukke
Nikkel - R1, R2 en R5-munte
Banknote - R10, R20, R50, R100 en R200
Die 1c en 2c muntstukke is gestaak,
omdat hulle meer kos om te produseer
as wat hulle werd is.
Om groot bedrae geld te dra kan gevaarlik wees weens kriminele aktiwiteite.
Salarisse en lone word meestal direk in die werkers se rekeninge inbetaal. Daarom
is dit belangrik vir almal om te weet hoe om van elektroniese bankdienste gebruik te
maak.
1.2

OTM-Kaarte

As jy 'n bankrekening (tjek of spaar) het, sal jy 'n plastiek bankkaart kry wat jou sal
toelaat om geld in jou rekening te deponeer en te onttrek. Die kaart het 'n
magnetiese strook waarop die inligting gekodeer is. Jy sal 'n PIN (persoonlike
identiteitsnommer) kry. Jy moet die kode memoriseer en sal dit elke keer gebruik
as jy jou kaart by die OTM gebruik. Dit is 'n veiligheidsmaatreël wat die masjien
gebruik om te verifieer dat jy die eienaar van die kaart is. Jy kan die kaart ook
gebruik om rekeninge te betaal bv. water en elektrisiteit en om boetes te betaal bv.
verkeersboetes, saldo's na te gaan of om geld van een rekening na 'n ander oor te
dra.

1.3 ELEKTRONIESE OORBETALINGS (EFT)
Kontantbetalings word direk vanaf die een
bankrekening na 'n ander bankrekening
oorbetaal.
Hierdie metode van betaling is gerieflik en kan
enige plek of tyd gemaak word.
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1. 4 ELEKTRONIESE FONDSOORPLASING BY DIE VERKOOPPUNT
Elektroniese fondsoorplasing - by verkoopspunt
(EFT-POS) is waar jy jou bankkaart by die
kasregister kan gebruik om fondse onmiddellik
oor te dra van jou rekening na die verkoper se
rekening. Die kassier trek die kaart deur die
masjien, sleutel die bedrag wat verskuldig is in
en die masjien druk 'n strokie in duplikaat uit. Die
kliënt teken die strokie, gee die kopie aan die
verkoper en hou die oorspronklike vir sy rekords.
Die oomblik wat 'n strokie gedruk is, is die geld
oorgedra.
AKTIWITEIT 1
Plak twee kliëntafskrifte "customer copies" van EFT betalings hieronder.

1.5 TJEKS
Wanneer 'n tjek uitgereik word deur die eienaar van die bankrekening (Trekker), gee
hy opdrag aan die bank (betaler) om die verskaffer (begunstigde) die bedrag te
betaal wat op die tjek geskryf is vir die goedere of dienste wat gekoop is.

1. Wie is die trekker?
_____________________
2. Wie is die begunstigde
_____________________
3. Wat is die Standard Bank
taknommer waar die
rekening gehou word?
______________________
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1.6 AFTREKORDER (STOPORDER) EN DEBIETORDERS
Ander vorme vir betaling van rekeninge is óf deur ‘n aftrekorder of 'n debietorder.
'n Aftrekorder word deur die kliënt genereer, wat opdrag aan die bank gee om aan
die begunstigde ‘n sekere bedrag elke maand op 'n gegewe datum oor te betaal.
Die begunstigde aan die ander kant genereer 'n debietorder, bv. 'n voordeel van
hierdie vorm van betaling is dat jy nie die rekening persoonlik hoef te gaan betaal
nie.

VOORDELE VAN KONTANTBETALINGS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen rente kan gehef word nie
Jy hoef nie jou persoonlike besonderhede bekend te maak nie
Jy kan 'n beter aankoopprys onderhandel
Kortings mag aangebied word vir kontant
Met betaling van die produk is jy in besit daarvan
Jy kan besit van die goedere onmiddellik neem, wat nie die geval is in die
geval van (“Lay-by”) nie
Jy is nie verbind tot enige kontrakte nie
Geen addisionele finansieringskoste nie
Jy koop net wat jy kan bekostig
Sommige ondernemings bied hul kliënte
"lojaliteitkaarte" aan
Hierdie kontant- of lojaliteitkaart moedig
kliënte aan om met kontant te betaal vir
goedere, want dit is goed vir die
onderneming se kontantvloei. As jy 'n
sekere bedrag spandeer by hulle, stuur
hulle ‘n geskenkbewys aan jou of gee jou afslag bv. Edgars
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2.

KREDIET
2.1 KREDIETKAARTE
Wanneer jy aansoek doen vir ‘n kredietkaart, word jou kredietwaardigheid
nagegaan. Dit beteken dat jy jou rekeninge betyds en gereeld betaal om te bewys
dat jy 'n "goeie betaler" van jou skuld is. Jy moet ook bewys van jou werksplek
voorsien om seker te maak dat jy die middele het om jou skuld te betaal. Bewys
van verblyf is ook nodig vir sekuriteitsredes. Jy sal ook gevra word om verwysings
van kleinhandelrekeninge te voorsien.
Met hierdie kaart kan jy goedere of dienste op krediet koop en dan later daarvoor
betaal. Die skuld gaan op jou kredietkaartrekening en jy moet dit terugbetaal deur
maandelikse paaiemente (betalings). Die bank vra jou rente vir die gebruik van
hierdie fasiliteit. 'n Bank kredietkaart is 'n drie-party kredietkaart d.w.s die
verkoper, die koper en die bank.
Voordele van hierdie fasiliteit:
•
•
•

Jy kan betaal vir onvoorsiene uitgawes bv. deposito by 'n hospitaal as jy
nog nie 'n mediese fonds het nie.
Gebruik vir internet-transaksies.
Om oorsee te reis.

AKTIWITEIT

DATUM: _________________

Nie net banke bied kredietkaarte aan nie. Vergelyk die rente wat gehef word deur
twee kredietkaartmaatskappye, bv. Standard Bank en Virgin kredietkaart. Watter
kaart sou jy verkies, en hoekom?

Finansiële Dienste
2.1.2 Kleinhandel kredietkaarte
Kaarte wat direk deur ondernemings
aangebied word, bv. Woolworths en Edgars
laat kliënt toe om goedere op krediet aan te
koop. Dit word twee-party kredietkaarte
genoem, d.w.s die verkoper en die koper.
Noem 3 dienste wat deur Edgars
Finansiële dienste aangebied word:
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EDGARS REKENING
PERS KONTANTKAART
BESKERMING VAN JOU REKENING
HUISHOUDELIKE WERKNEMERSPLAN
ONGELUKSPLANNE
• PERSOONLIKE ONGELUKSPLAN
• REISIGERSVERSEKERINGSPLAN
BEGRAFNISPLANNE
• OUER BEGRAFNISPLAN
• PERSOONLIKE BEGRAFNISPLAN
• FAMILIE BEGRAFNISPLAN
SELFOONVERSEKERING
REGSHULPPLAN
TERME EN VOORWAARDES
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2.2 AFBETALINGSOOREENKOMSTE
By die aankoop van goedere op krediet bv. meubels, sal jy gevra word om 'n
paaiementooreenkoms te teken. Dit beteken dat jy besit van die goedere onmiddellik
neem, maar dit is nog steeds die eiendom van die verkoper totdat jy die waarde van
die goedere in 'n vasgestelde bedrag (paaiement insluitende rente) oor die
ooreengekome tydperk terugbetaal. Jy sal die versekering vir die goedere reël
terwyl hulle in jou besit is maar jy steeds die bedrag afbetaal. Die
versekeringsmaatskappy sal die skuld vereffen in die geval van brand of diefstal. As
jy die belofte om die paaiemente te betaal verbreek, sal die verkoper die goedere
terugneem (die besit terugneem).
AKTIWITEIT

DATUM: _________________

Plak drie verskillende voorbeelde van advertensies om die besonderhede van die
paaiement aankope aan te dui, bv. meubels, motors, ens. Bereken die totale
bedrag betaalbaar oor die betalingsperiode (Insluitend rente.) Wys hoeveel geld
gespaar kon word het as die item met kontant gekoop was.
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Leerder reaksie

Datum:
1. Wie is die Kredietburo en watter inligting hou hulle?

notas

11:59

of
https://www.youtube.com/watch?v=dTiXnj1v2C8

11:16

of of
Onderwerp: Kredietburo

https://www.youtube.com/watch?v=4tokZfVKTto

of
https://www.youtube.com/watch?v=S-vQ785wvA0
Onderwerp: NKW
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“Nasionale Kredietwet
tree in werking.”
- 1 Junie 2007

Van af 1 Junie, sal alle lenings en krediet-transaksies gereguleer word deur die Wet op
Nasionale Krediet. Die Wet het belangrike doelwitte: om die kredietburo se Nasionale
Kredietwet te reguleer, beheer van skuldlas, om roekelose gelduitlenery te voorkom, om
deursigtigheid te verbeter, om onbillike kontrakvoorwaardes te voorkom, om regverdigheid
te verseker en om verbruikers te beskerm.
Verbruikers sal beter beskerm word!

Stand van gereedheid vir die implementering
van die Wet

Verbruikers kry kwotasies, wat die totale koste van
die transaksie in eenvoudige taal sal aanwys;
Advertensies - moet die voorgeskrewe inligting oor
die koste van krediet bevat;
Roekelose lenings kan opgeskort word;
Verbruikers met te veel skuld, kan hulp kry van
Skuldberaders;
Outomatiese verhogings in kredietlimiete is
ingeperk;
Kredietburo-inligting sal nagegaan word, en rente
en fooie sal gereguleer word op alle krediet
transaksies, mikro-lenings ingesluit.

Beduidende vordering is gemaak op feitlik alle
gebiede met betrekking tot die implementering van
die Wet.

Die Nasionale Kredietreguleerder (NKR) wens
die krediet-industrie geluk met die groot moeite
wat in die voorbereiding vir die implementering
van hierdie Wet gemaak is.
Ons sê ook geluk aan die Departement van Justisie
en die Landdroste vir hul bereidwilligheid om te belê
in die opleiding wat nodig volgens die vereistes van
die Wet.
Ons sien daarna uit om saam met beide die
bedryfs- en verbruikersgroepe te werk om seker te
maak dat die doelwitte van die Wet bereik word,
en dat die land die voordeel uit hierdie wetgewing
trek. Die Wet kan groot voordele bring, maar die
voordele sal slegs verwerklik kan word indien alle
belanghebbendes saam werk om die
doeltreffende implementering te fasiliteer.

v Ons het 4 115 aansoeke vir registrasie ontvang,
waarvoor tydelike registrasie uitgereik is.
Finale sertifikate is uitgereik vir alle groot
kredietverskaffers.
v Ons het talle voorbereidende vergaderings met
die banke, kleinhandelaars, mikroleners en
kredietburo's gehad. Ons is beïndruk met die
vlak van toewyding tot die implementering van
die Wet.
v Ons het 'n media-veldtog geloods om
bewustheid te verhoog en om verbruikers op te
voed oor die Wet. 183 Werkswinkels oor die
inhoud van die Wet het reeds plaasgevind.
v Die Departement van Justisie implementeer 'n
opleidingsprogram vir Landdroste en meer as
700 Landdroshowe sal opleiding teen 1 Junie
voltooi het.
v Skuldberading bly die mees uitdagende gebied
van die implementering, maar aansienlike
vordering is al gemaak. Meer as 250
skuldberaders is opgelei en is in die proses
van registrasie. Skuldberaders
ondersteunings- en raadgewende dienste is
geïmplementeer en sagteware word
verskaf teen geen koste.
v Kredietverskaffers - uitvoering van reëlings vir
'n vrywillige herstrukturering van skuld vir die
verbruikers met te veel skuld.

Die NKR is verbind tot die doeltreffende implementering van hierdie Wet.
Kontak die Nasionale Kredietreguleerder:
0860 627 627
E-pos: complaints@ncr.org.za
Webwerf: www.ncr.org.za

National Credit Regulator

0860 627 627 | 0860 NCR NCR
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Hulp vir die in skuld

Jy sukkel met skuld en kan nie langer
bekostig om jou maandelikse paaiemente te
betaal nie. Om dinge erger te maak voel jy, jy
word deur ‘n klein leër van krediteure,
skuldeisers en prokureurs vervolg wat almal
wil weet wanneer hulle hul geld kan verwag.
Vanaf 1 Junie het jy iemand wat aan jou kant
is. Volgens die nuwe Kredietwet het jy die reg
om ‘n skuldberader te vra om te help om jou
belange uit te sorteer.
Die beraders is by die Nasionale
Kredietreguleerder (NKR) geregistreer. Die
Reguleerder is onlangs gestig om verbruikers
teen roekelose en gewetenlose
kredietverskaffers en hoë rentekoerse te
beskerm.
Hulle is opgelei volgens die NKR se
standaarde en moet voldoen aan sekere
vereistes, soos ‘n Graad 12 of ekwivalente
kwalifikasie en ten minste twee jaar se
ervaring in die finansiële- of regsprofessie.
Hulle moet onafhanklik wees en geen bande
met ‘n kredietverskaffer hê nie. Maatskappye
mag egter skuldberaders aanstel om hul
werknemers te adviseer.
Die kommer bestaan dat daar aanvanklik nie
genoeg beraders sal wees om die aanvraag
daarna te bevredig nie, maar ‘n hele paar is
reeds gereed om vanaf 1 Junie te begin werk.
Jy kan een van hierdie beraders kontak as jy
nie meer jou paaiemente kan bekostig nie en
vra dat jou skuld uitgestel word. As die
berader saamstem dat jou skuld
onbeheerbaar is, sal hy of sy aan die
landdroshof aanbeveel dat jy oorverskuldig
verklaar word.
Die berader sal ook in staat wees om te
bepaal of jy onwettige tariewe of fooie betaal
het en of ‘n finansiële instelling roekeloos
opgetree het toe hulle vir jou die geld geleen
het. Volgens die nuwe wetgewing, is die onus
op die finansiële instansie om te verseker dat
voornemende kliënte nie oorverskuldig is nie
en dat hulle in staat is om hulle skuld te
vereffen.
As die berader vind dat jy oorverskuldig is, sal
hy of sy ‘n plan optrek om jou skuld te delg.
Dit kan onder andere beteken dat die
terugbetalingsperiode verleng word of dat die
terugbetalings uitgestel word.
Die plan word dan aan jou krediteure, soos
banke en klere- of meubelwinkels, voorgelê
word vir hulle goedkeuring.
As enige van jou krediteure nie instem tot die
plan nie, kan die berader vra dat die
landdroshof tussenbeide treë. Die hof kan
dan die krediteure forseer om die plan te

Vanaf Junie maak die
reg voorsiening vir
beraders om mense te
adviseer wat geld
skuld.

aanvaar, maar jy moet by die plan hou, anders
kan die krediteure jou bates terugneem.
As die berader bevind dat die krediteure hulle
skuldig gemaak het aan roekelose
uitleenpraktyke deur nie genoeg te doen om uit
te vind of jy genoegsame fondse het om die
skuld terug te betaal nie, kan hy of sy die saak
na die hof verwys wat die mag het om die
kredietooreenkoms tersyde te stel, wat beteken
dat jou skuld ook gekanselleer is.
As die berader bevind dat jou skuldlas
beheerbaar is, sal hy of sy jou van dokumentasie
voorsien wat verduidelik waarom jou aansoek
om jou skuld uit te stel van die hand gewys is. In
so ‘n geval is dietnie die berader se
verantwoordelikheid om ‘n plan uit te werk om
jou skuld terug te betaal nie.
Jy kan wel hierdie dokumentasie gebruik om die
hof te vra om jou situasie te heroorweeg.
Om vir hulp van ‘n skuldberader aansoek te
doen, kan jy die Nasionale Kredietreguleerder
kontak op 0860-627-627 of stuur ‘n epos aan
info@ncr.co.za
Daar is geen beperking op die grootte van jou
skuld om te kwalifiseer vir hulp nie . Enige een
wat dink hy of sy is oorverskuldig en wat nie in
staat is om die maandelikse paaiemente te
bekostig nie, kan ‘n skuldberader kontak.
Jy sal ‘n aanvanklike aansoekfooi van R50
betaal. Indien die berader bevind dat intervensie
nodig is, sal jy ‘n verder fooi van tussen R500 en
R1200, afhangend van die hoeveelheid werk wat
vereis word, betaal. Hy of sy sal jou ook adviseer
oor hoe om in die toekoms te voorkom dat jy
weer agterstallig raak.
Raad: Hou alle dokumentasie oor jou skuld
asook die besonderhede van wanneer jy jou
krediteure gekontak het.
Wanneer ons advies vra, soek ons gewoonlik ‘n
mede-pligtige. Marquis de la Grange, Franse
akteur.
31 May 2007 www.you.co.za
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Onderskei tussen die vorme van kredietaankope,
evalueer die gebruik van verskillende vorme van
betalings en die voordele van kontantaankope.

NAAM:
GRAAD:
DATUM:

WERKSTUK

TOTAAL : 30

WERKLIKE PUNT
%

ASSESSERING: 11

VLAK

SPERDATUM:

Lees die Artikel “Nasionale Kredietwet” en beantwoord die vrae wat volg:
1.

Wanneer het die Kredietwet in werking getree?
(1)

2.

Gee 6 doelwitte van die Nasionale Kredietwet

(6)
3.

Pas die kolomme
VOOR 1 JUNIE 2007

NA 1 JUNIE 2007

A. Kredietverskaffers leen geld uit aan leners of
hulle dit kan bekostig of nie.

1. Kwotasies toon die totale koste (rente
ingesluit) van transaksies in ‘n eenvoudige
taal.

B. Verbruikers wat nie hulle skuld kan betaal nie
se bates word teruggeneem en hulle word
gelys by die Kredietburo.

2. Advertensies moet voorgeskrewe inligting van
die totale koste van krediet bevat.

C. Krediettransaksies sonder kwotasies.
Dokumentasie is in moeilike taal.

3. Roekelose lenings kan gestaak word.

D. Onbillike swartlys inskrywings by Kredietburo.

4. Verbruikers wat te veel skuld het, kan hulp kry
van skuldberaders.

E. Woekeraars (“Loan Sharks”) vra tot 78%
rente.

5. Outomatiese verhogings van kredietlimiete
word ingeperk.

F. Maklike toegang tot verhoogde krediet.

6. Kredietburo inligting word verskerp.

G. Advertensies wys maandelikse terugbetalings.

7. Rentekoerse word gereguleer, insluitend
mikro-lenings.
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ANTWOORD:

A
B
C
D
E
F
G

4.

(7)

Wat is die rol van die NKR (Nasionale Kredietreguleerder)
(2)

5.

Lees die artikel “Hulp vir diegene in skuld” en beantwoord die volgende: 5.1
Wie kan van skuldberaders gebruik maak?
5.2

Hoe sal die skuldberader in staat wees om te help?

5.3

Wat gebeur met die persoon wat nie by die plan bly wat die skuldberader
opgestel het nie?

(2)

(2)
5.4

Wat gebeur as die skuldberader bewys dat daar roekelose uitleen was?

(2)
5.5

Wat is die kontakbesonderhede om aansoek te doen vir ‘n skuldberader en
wat is die aansoekfooi?

(4)
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Onderskei tussen die vorme van
kredietaankope, evalueer die gebruik van
verskillende vorme van betaling en die
voordele van kontantaankope.
WERKSTUK

WERKLIKE PUNT

NAAM:
GRAAD:
DATUM:
TOTAAL : 30

%

ASSESSERING : 12

VLAK

SPERDATUM:

Ontleed die twee state en beantwoord die vrae wat volg
1.

Wie is die kredietverskaffer, en wat is hul registrasienommer?

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wie is die verbruiker?
Wat is sy rekeningnommer?
Wat is op krediet gekoop?
Wat is die rentekoers wat gehef word?
Oor hoeveel jare moet die skuld betaal word?
Wat is die maandelikse paaiement?

8.

Wat is die oorspronklike bedrag verskuldig?

9.

Wat merk jy op oor die maandelikse rente?

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

9.1 Gee een moontlike rede hiervoor.

(2)

10

(2)

Wat het gebeur op 13/09/2007?

11. Vergelyk die twee state. Noem 4 verbeteringe op die onlangse staat dui op
die nakoming van die Nasionale Kredietwet.

(8)
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Staat 1
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Staat 2

B.O
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Staat 2 vervolg

of
https://www.oldmutual.co.za/personal/financial-planning/tools-and-calculators/budget-tool
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