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Is u ’n lid van ’n mediese skema?

Indien ja, verskaf asseblief verskaffer se naam    

JUSTREWARDS-LIDBESONDERHEDE

JUSTREWARDS AANSOEK OM LIDMAATSKAP

JUSTREWARDS-FAMILIE-LIDMAATSKAP – BESONDERHEDE VAN AFHANKLIKES

Indien u ’n Justrewards “Familie” lidmaatskap gekies het, maak asseblief seker dat u hierdie afdeling voltooi.

Banknaam Taknaam

Taknommer Rekeningnommer

Rekeningsoort Debiet Datum Maand van Eerste Debietorder   

Datum 
Datum Handtekening van Rekeninghouer 

DEBIETORDER BESONDERHEDE 

EERSTE AFHANKLIKE SE BESONDERHEDE

Van Voornaam

Geboortedatum Verwantskap

ID-Nommer Geslag

TWEEDE AFHANKLIKE SE BESONDERHEDE

Van Voornaam

Geboortedatum Verwantskap

ID-Nommer Geslag

DERDE AFHANKLIKE SE BESONDERHEDE

Van Voornaam

Geboortedatum Verwantskap

ID-Nommer Geslag

VIERDE AFHANKLIKE SE BESONDERHEDE

Van Voornaam

Geboortedatum Verwantskap

ID-Nommer Geslag

• Justrewards word bestuur deur AGE Business Management Solutions (Edms) Beperk • Reg. no. 2006\032774\07
• Grondvloer, Lakeview-Gebou, Mike Crawfordlaan 1277, Centurion, Gauteng, RSA, 0517 • Posbus 907, Irene, Gauteng, RSA, 0062
• Tel: +27 (0)11 064 4613 • Faks: +27 (0)86 235 8579 • E-pos: info@justrewards.co.za • www.justrewards.co.za
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Justrewards, hierna verwys as “ons”, sal u inligting en die inligting van 
diegene waarvoor u aansoek doen vertroulik hou. U stem toe dat ons 
u inligting verwerk en bekendmaak op die volgende wyse: 

1. Ons sal slegs u inligting of die inligting van enige afhanklike op u 
Justrewards-lidmaatskap deel, indien dit versoek word deur ’n derde 
party aan wie u reeds u skriftelike toestemming gegee het vir die 
bekendmaking van inligting en die party met wie ons die inligting deel, 
daartoe stem om dit vertroulik te hou. 

2. Ons mag u inligting verhaal, versamel, verwerk, berg, en bekendmaak 
soos in u aansoekvorm vervat, asook enige inligting wat aan ons 
verskaf is na die aanvangs van u Justrewards-lidmaatskap: 

• Vir die administrasie van die Justrewards-program;

• Vir die voorsiening van enige dienste wat u of enige van u 
afhanklikes, op u Justrewards-lidmaatskap, mag verlang; en 

• Vir die voorsiening van gepaste inligting aan ’n gekontrakteerde 
derde party wat betrokke inligting verlang om ’n diens aan u of 
enige van u afhanklikes op u Justrewards-lidmaatskap te lewer 
en slegs indien so ’n gekontrakteerde derde party toestem om 
die inligting vertroulik te hou. 

3. Wanneer u enige inligting aan ons verskaf rakende ’n afhanklike 
op u Justrewards-lidmaatskap, u bevestig dat hulle aan u die nodige 
toestemming verleen het daardie inligting aan ons bekend te maak. 
Dit sluit toestemming in tot die administrasie van hul Justrewards-
lidmaatskap, die voorsiening van enige dienste aan hulle soos versoek, 
die voorsiening van gepaste inligting aan ’n gekontrakteerde derde 
party – wie sodanige inligting verlang om ’n diens aan hulle te lewer.

4. Ons mag aan enige kredietburo of kredietverskaffers-bedryfsvereniging, 
enige inligting met betrekking tot u kredietwaardigheid of enige 
verbruikerskredietinligting, insluitend maar nie beperk tot 
kredietgeskiedenis, finansiële geskiedenis, persoonlike inligting en 
oordeel van verstekgeskiedenis in ooreenstemming met die vereistes 
van die Nasionale Kredietwet, hulle Regulasies, en enige ander 
toepaslike Wet. 

5. Ons mag enige veranderinge ten opsigte van u Justrewards-lidmaatskap 
aan u kommunikeer, insluitende enige veranderinge in bydraes of enige 
veranderinge/verbeteringe aan die belonings waarop u geregtig is.

6. Justrewards, sowel as gekontrakteerde derde party-diensverskaffers 
sal u ingelig hou oor enige aanbiedinge, belonings of nuwe produkte 
waarop u geregtig mag wees. 

Skakel ons asseblief by +27 (0)11 064 4613 indien u verkies om nie 
enige direkte bemarkingsinligting van ons af te ontvang nie. 

TOESTEMMING OM INLIGTING TE VERWERK EN BEKEND TE MAAK EN MET U TE KOMMUNIKEER

Handtekening van hoofaansoeker    

Geteken te  Op
(Dorp of Stad)       
     
Handtekening van hoofaansoeker    

Justrewards is apart van die Skema 
Justrewards is ’n aparte regsentiteit van u Mediese Skema (verwys 
as ‘die Skema’). Dit is formeel geregistreer onder die naam AGE 
Business Management Solutions (Edms) Beperk (registrasienommer 
2006\032774\07) wat omsien na die Jusrewards-program (‘Justrewards’). 
Die Justrewards-program is ’n oopprogram en is beskikbaar aan enige 
geregtigde persoon wat sou wou aansluit, afgesien van hulle mediese 
skema verskaffer.

Reëls van die Justrewards-program 
’n Volledige stel van Bepalings en Voorwaardes is beskikbaar op die 
Justrewards webtuiste, www.justrewards.co.za, of u kan Justrewards 
skakel by +27 (0)11 064 4613. In die geval van ’n geskil in dit wat hier 
uiteengesit is, op ons webtuiste en die reëls van Justrewards, sal die 
reëls altyd geld.

U Justrewards-lidmaatskapfooie is apart 
Die Jusrewards-lidmaatskapfooie wat u betaal, is vir Justrewards en hou 
geensins verband met die bydraes wat u aan u mediese skema mag 
betaal nie.  

Kansellasie van Justrewards 
Gee asseblief kennis op die eerste dag van die maand, indien u verkies 
om u Justrewards-lidmaatskap te beëindig, in die maand waarin u verkies 
om dit te beëindig. Andersins sal u Justrewards-lidmaatskap slegs 
beëindig word op die laaste dag van die daarop volgende maand. U moet 
’n Justrewards-lid wees van Justrewards ten tyde van die *rekeningsiklus 
(nie die tyd van die transaksie nie) om sodoende geregtig te wees op 
u belonings.

*Rekeningsiklus verwys na Justrewards se gekose datum waarop u 
Justrewards belonings bereken word, op ’n maandelikse basis.

Wanneer u hierdie aansoek onderteken, om by Justrewards aan te 
sluit, bevestig u dat u die reëls om Justrewards-lidmaatskap gelees en 
verstaan het, en stem u daartoe dat u en diegene waarvoor u aansoek 
doen, daartoe gebind sal wees.  

JUSTREWARDS REËLS VIR JUSTREWARDS-LIDMAATSKAP

Die hoofaansoeker moet teken en enige veranderinge dateer.

Makelaar se Naam  

Makelaar-kode

Bygestaan deur u Mediese Skema Werknemer  

BRON VAN AANSOEK (INDIEN VAN TOEPASSING)
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