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DSB | Zakelijke Producten & Diensten
Als ondernemer wilt u gemak, veiligheid en natuurlijk rendement. Bij De Surinaamsche Bank begrijpen we dit.
Daarom bieden wij de beste zakelijke oplossingen. Kies voor betaalgemak met de zakelijke girorekening of zet uw
geld verstandig opzij met de zakelijke spaarrekening. Voor maximaal rendement bieden wij de mogelijkheid tot
beleggen en effecten (aandelen en obligaties). Hebt u behoefte aan financieringsmiddelen dan kunt u kiezen uit
diverse kredietproducten. Wat u ook kiest, u bent bij De Surinaamsche Bank verzekerd van veiligheid, gemak en
rendement.
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Zakelijk betalingsverkeer met optimaal betaalgemak. Dat is het grote voordeel van de zakelijke girorekening van De Surinaamsche
Bank. Uw inkomsten ontvangen, contant geld opnemen, overboeken naar andere (spaar)rekeningen en cheques uitschrijven gaat eenvoudig, snel en veilig. Sparen en een aantrekkelijke rente ontvangen? Met de zakelijke spaarrekening van De Surinaamsche Bank spaart
u met zeer aantrekkelijk rendement. U kunt een zakelijke spaarrekening aanhouden in SRD, USD of zelfs EUR.
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Om goed voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen in de toekomst zijn adequate verzekeringen noodzakelijk. Uw verzekeringen via De Surinaamsche Bank afsluiten, biedt u het voordeel dat u alles onder één dak geregeld hebt. Wanneer er schade optreedt,
begeleiden wij een snelle deskundige en rechtvaardige afhandeling. Neem contact met ons op voor persoonlijk advies of om direct uw
verzekeringen aan te vragen.
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U wilt graag meer met uw vermogen. Investeren via De Surinaamsche Bank is veilig en vertrouwd en bovendien zonder zorgen. Neem
contact met ons op voor de mogelijkheden.
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Iedere ondernemer heeft wel eens een kredietbehoefte. Verschillende ondernemers hebben echter verschillende behoeften. Voor
ondernemers biedt De Surinaamsche Bank daarom altijd een oplossing op maat. Met het voordeel en gemak dat u van ons gewend
bent.
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DSB Banking+. Zo noemen we de elektronische kanalen waarmee u 24 uur per dag, 7 dagen per week in uw tijd, op uw manier kunt
bankieren. Via internet, met uw telefoon en bij de ATM. Veilig, snel en gemakkelijk. Ontdek de ongekende mogelijkheden binnen
Banking+ en merk hoeveel tijd u bespaart. Bij De Surinaamsche Bank draait alles om uw gemak.
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“Één bank, één aanspreekpunt.
Wel zo makkelijk”
“Al mijn bankzaken worden geregeld door De Surinaamsche Bank. Lekker makkelijk. Ik hoef dus niet
voor mijn zakelijke giro bij de ene partij te zijn en voor aandelen bij de andere. Alles zit bij onze
bank onder één dak. Ik heb er geen omkijken naar. Sterker nog: ze geven me vaak proactief adviezen die me tijd- en geldwinst opleveren. Wat wil je nog meer van je bank?”
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DSB | Betaalgemak
Zakelijk betalingsverkeer met optimaal betaalgemak. Dat is het grote voordeel van de zakelijke
girorekening van De Surinaamsche Bank. Uw inkomsten ontvangen, contant geld opnemen,
overboeken naar andere (spaar)rekeningen en cheques uitschrijven gaat eenvoudig, snel en
veilig. Sparen en een aantrekkelijke rente ontvangen? Met de zakelijke spaarrekening van De
Surinaamsche Bank spaart u met zeer aantrekkelijk rendement. U kunt een zakelijke spaarrekening aanhouden in SRD, USD of zelfs EUR.

Zakelijke Girorekening
De voordelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Efficiënt en veilig nationale en internationale betalingen regelen
Desgewenst valutarekeningen in USD of EUR openen
Voordelig tijdelijke en periodieke overtrekkingen doen
Beschikking over een MasterCard creditcard
Eenvoudig bankieren met Internet Banking en Phone Banking
Automatisch nutsbedrijven betalen
Desgewenst POS-merchant van De Surinaamsche Bank worden
Geautomatiseerde verwerking van de salarissen van uw personeel

Wat u nodig heeft voor de aanvraag:
• Recent KKF-uittreksel
• Geldig legitimatiebewijs van directeur, oprichters en/of vennoten van het bedrijf
• Voor niet-ingezetenen: een referentie van uw huisbankier

Zakelijke Spaarrekening
De voordelen:
•
•
•
•

Altijd toegang tot uw spaartegoed
Sparen in de valuta van uw keuze
U ontvangt maandelijks een aantrekkelijke rente
Eenvoudig bankieren via Internet en Phone Banking

Wat u nodig heeft voor de aanvraag:
• Geldig legitimatiebewijs
• Girorekening bij De Surinaamsche Bank óf een recent KKF-uittreksel
• Minimuminleg van SRD 50, USD 250 of EUR 250
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“Ik kan me richten op de zaken die er
voor mij toe doen. Onze Bank doet
de rest.”
“Sinds de uitbreiding van mijn restaurant had ik ineens meer om handen dan alleen het werk in de
keuken. Ik kreeg personeel. Dat brengt een hoop extra werk met zich mee. Daarom vind ik het des
te belangrijker dat mijn personeel en ik goed verzekerd zijn. Zo kan ik me zorgeloos blijven richten
op het maken van de lekkerste gerechten en weet ik zeker dat mijn personeel tevreden blijft.”
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DSB | Verzekeringen
Om goed voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen in de toekomst zijn adequate
verzekeringen noodzakelijk. Uw verzekeringen via De Surinaamsche Bank afsluiten, biedt u het
voordeel dat u alles onder één dak geregeld hebt. Wanneer er schade optreedt begeleiden wij
een snelle deskundige en rechtvaardige afhandeling. Neem contact met ons op voor persoonlijk
advies of om direct uw verzekeringen aan te vragen.

Zakelijke Verzekeringen
De voordelen:
• Wij bieden u de beste polis die bij uw situatie past
• Financiering van de premie is mogelijk
• Betaling van de premie kan automatisch van de zakelijke rekening
Brand- en inboedelverzekering: wees zuinig op uw kostbare eigendommen. Deze verzekeringen
bieden dekking tegen brand van zowel onroerende als roerende goederen.
Levensverzekering: van groot belang voor de financiële toekomst van u en uw gezin.
Reisverzekering: met een gerust gevoel op reis in het buitenland, wetend dat u de juiste dekking
heeft bij een ongeval, medische kosten of bagageverlies.
WAM-verzekering: onmisbaar voor alle bestuurders. Geeft dekking tegen schade veroorzaakt door
een motorvoertuig.
WAM verzekeringen ten behoeve van de buurlanden: biedt dekking bij ongevallen veroorzaakt
door een motorvoertuig in Frans-Guyana, Guyana en Brazilië.
Ziektekostenverzekering: uw gezondheid is belangrijk, u verdient een goede dekking tegen medische kosten
Wettelijke Aansprakelijkheid Particulieren (WAP): uw werknemers veroorzaken soms ongelukken.
Deze verzekering dekt ongevallen veroorzaakt door werknemers.
Ongevallenverzekering Voor Inzittende Personen (OVIP): hiermee zorgt u ervoor dat ook medepassagiers in uw voertuig goed beschermd zijn.
Persoonlijke ongevallenverzekering: goed verzekerd tegen overlijden of blijvende invaliditeit door
een ongeval.
Inbraakverzekering: wat er ook gebeurt, laat u niet beroven van uw gemoedsrust. Zorg voor een
degelijke inbraakdekking.
Surinaamse Ongevallen Regeling (SOR) verzekering: bij wet verplicht voor alle werkgevers. Hiermee zijn uw werknemers tijdens kantooruren gedekt tegen ongevallen.
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“Mijn oude dag zal in ieder geval
goed zijn dankzij De Surinaamsche
Bank”
“Het is onmogelijk om tot mijn laatste adem te blijven werken als meubelmaker in mijn bedrijf. Bij
De Surinaamsche Bank beleg ik daarom mijn winst in een termijndeposito. Door het gegarandeerde
rendement weet ik precies hoeveel ik straks heb als ik niet meer kan werken. Wat ik ga doen nadat
ik stop met werken? Heerlijk relaxen en genieten van mijn opgebouwde vermogen. Laat die oude
dag maar komen!”
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DSB | Beleggen
U wilt graag meer met uw vermogen. Investeren via De Surinaamsche Bank
is veilig en vertrouwd en bovendien zonder zorgen. Neem contact met ons
op voor de mogelijkheden.

Effecten
Uw effectenverkeer is bij De Surinaamsche Bank in veilige handen,of het
nu gaat om bewaring van aandeel- en obligatiebewijzen, uitbetaling van
dividend en rente of het begeleiden en uitvoeren van effectenemissies. Ook
kunnen wij in uw opdracht effecten verhandelen op de Surinaamse effectenbeurs. Uiteraard met het gemak en rendement dat u van ons gewend bent.

Termijndeposito’s
Beleg zonder zorgen in de termijndeposito’s van De Surinaamsche Bank.
Vooraf wordt het rentepercentage van uw belegging besproken. Aan het eind
van de termijn ontvangt u uw inleg en het rentebedrag op uw giro- of spaarrekening. Veilig en eenvoudig.
De voordelen:
•
•
•
•
•

Veilig en rendabel beleggen
Beleggen vanaf 30 dagen
Aantrekkelijke rentepercentages
Vooraf besproken rendement gegarandeerd
Beleggen in SRD, USD of EUR

Wat u nodig heeft voor de aanvraag:
• Een rekening bij De Surinaamsche Bank
• Minimuminleg van SRD 2000, USD 1000 of EUR 1000
• Geen tussentijdse opnames
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“Een bank die weet hoe ondernemers
denken, dat vind ik belangrijk”
“De installatie van mijn nieuwe spuitcabine werd duurder dan verwacht. Ik had dus snel extra geld
nodig. De Surinaamsche Bank hielp mij snel en vriendelijk. Direct had ik een voordelige lening en
kon ik aan de installatie beginnen. Zo liep ik ook geen inkomsten mis. Dat vind ik zo fijn aan De
Surinaamsche Bank: ze begrijpen de ondernemer.”
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DSB | Kredietproducten
Iedere ondernemer heeft wel eens een kredietbehoefte. Verschillende ondernemers hebben
echter verschillende behoeften. Voor ondernemers biedt De Surinaamsche Bank daarom altijd
een oplossing op maat. Met het voordeel en gemak dat u van ons gewend bent.

Afhankelijk van uw behoefte bieden wij u het Investeringskrediet, ter financiering van duurzame
activa, het Rekening Courant Krediet voor de financiering van bijvoorbeeld uw voorraden en debiteuren. Voor de financiering van bijvoorbeeld rollend materieel bieden wij u de huurkoopfinanciering.Daarnaast kunt u beschikken over garantiefaciliteiten die u zowel voor de inschrijving als
ook de uitvoering van projecten kunt inzetten.
De voordelen:
•
•
•
•

Maatwerkoplossingen voor iedere ondernemer
Begeleiding door terzake deskundigen op financieel-technisch gebied
Voordelige rentetarieven
One stop shop voor alle financiële diensten

Wat u nodig heeft voor de aanvraag:
•
•
•
•

KKF-uittreksel en/of bedrijfsvergunning
Recente financiële informatie van uw bedrijf
Taxatierapport of brandverzekeringspolis van uw onroerend goed
Recent hypothecair uittreksel van uw onroerend goed en kopie van uw perceelkaart
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“Wij voelen ons thuis bij
De Surinaamsche Bank, onze bank!”
“Door de snelle groei van ons bedrijf hadden wij behoefte aan een bank die een groot palet aan
diensten kon bieden. Om die reden zijn wij overgestapt naar De Surinaamsche Bank. De overstap
was snel en goed geregeld en alle diensten waren direct operationeel. Nu krijgen we betere dienstverlening en beter advies tegen lagere kosten! Wij voelen ons helemaal thuis bij De Surinaamsche
Bank. Daarom is De Surinaamsche Bank ook Onze Bank.”
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DSB | Banking+
DSB Banking+. Zo noemen we de elektronische kanalen waarmee u 24 uur per dag, 7 dagen per
week in uw tijd, op uw manier kunt bankieren. Via internet, met uw telefoon en bij de ATM.
Veilig, snel en gemakkelijk. Ontdek de ongekende mogelijkheden binnen Banking+ en merk
hoeveel tijd u bespaart. Bij De Surinaamsche Bank draait alles om uw gemak.

DSB Internet Banking
Met DSB Internet Banking kunt u makkelijker
dan ooit uw bankzaken regelen, en ook nog
op elk gewenst moment. Wilt u ‘s avonds nog
een rekening betalen? In het weekend geld
overmaken naar uw spaarrekening? Of vanaf
uw vakantieadres uw saldo opvragen? Het
kan vanaf iedere computer die toegang heeft
tot internet. Niet alleen handig, maar ook
uiterst veilig.
De voordelen:
• 24 uur per dag uw bankzaken
regelen vanaf de computer
• Snel uw actuele saldo bekijken
• Vlug de laatste tien bij- en
afschrijvingen bekijken
• Historische informatie van
uw rekening(en)opvragen
• Eenvoudig geld overmaken, zowel
lokaal, internationaal als periodiek
• Betalingen klaarzetten die u op een
later tijdstip wilt laten verwerken
• Informatie verkrijgen over uw laatst
uitgeschreven cheques, cheques
stopzetten of chequeboekjes
aanvragen
• Via Bank Mail staat u in een beveiligde omgeving in contact met de bank
• DSB verleent deze service geheel
gratis!

naar de bank of haal één aanvraagformulier
af op een van onze filialen. Uw persoonlijke
toegangscodes kunt u ophalen bij de bank
en voor een uitgebreide handleiding kunt u
terecht op de site.

DSB Phone Banking
Bankzaken doen met uw telefoon, dat levert
heel wat tijdwinst op. Onderweg even uw
saldo checken? Geld overmaken van uw giro
- naar uw spaarrekening? Een nieuw chequeboekje aanvragen? U regelt het allemaal
gemakkelijk en snel vanuit de palm van uw
hand.
De voordelen:
• Altijd en overal bankieren met uw telefoon
• Snel uw actuele saldo bekijken
• Snel de laatste tien bij- en afschrijvingen
bekijken
• Geld overmaken van en naar uw giro- en/
of spaarrekening
• Chequeboekjes en statements aanvragen
• DSB verleent deze service geheel gratis!
Uw privacy is gegarandeerd:
• Persoonlijke toegangscodes
• U kunt uw PIN zo vaak veranderen als
u wilt

Uitgebreide beveiliging:

Wat u nodig heeft:

• Beveiligde verbinding met Secure Socket
Layer (SSL) techniek
• Persoonlijke toegangscodes die frequent
vernieuwd moeten worden
• U wordt automatisch uitgelogd als u de site
langer dan vijf minuten niet heeft gebruikt.

• Een rekening bij De Surinaamsche Bank
• Een vaste of mobiele telefoon

Wat u nodig heeft:
• Een rekening bij De Surinaamsche Bank
• Een computer met minimaal Windows 95
en Internet Explorer of Netscape 6
• Een internetaansluiting (inbel of ADSL)

Vraag DSB Phone Banking nu aan!
Via de website www.dsbbank.sr vult u het
aanvraagformulier in en verzendt u het direct
naar de bank of haal een aanvraagformulier
af op een van onze filialen. Na ontvangst van
uw persoonlijke toegangscodes die u kunt
ophalen bij de bank kunt u direct inbellen
via 900-MYDSB (900-69372).

Vraag DSB Internet Banking nu aan!
Via de website www.dsbbank.sr vult u het
aanvraagformulier in en verzendt u het direct
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SMS alert
Een handige service voor ambtenaren die automatisch een sms-bericht willen ontvangen op het
moment dat hun salaris gestort is. Als ambtenaar hoeft u dus niet meer naar een van onze kantoren
of ATM’s om te kijken of het geld op uw rekening staat, maar krijgt u voor slechts SRD 1 per maand een
automatisch bericht op uw mobiele telefoon. Vraag SMS alert direct aan!

Easycell en Easycall
Uw beltegoed opwaarderen? Het kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week bij de ATM’s van De Surinaamsche Bank. Met ‘Easycell’ koopt u beltegoed voor uw mobiele telefoon van Telesur en Digicel, en
met ‘Easycall’ voor uw vaste telefoonaansluiting. Heeft u een pinpas van DSB? Dan kunt u deze service
direct gebruiken, zonder aanvraag en zonder kosten!
Met Easycell Top-Up registreert u zich eenmalig bij de ATM waarna u van iedere plek uw beltegoed
direct kan opwaarderen. Het bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven
Hoe werkt het?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plaats uw pinpas in de ATM
Kies de Nederlandse taaloptie
Toets uw pincode in
Kies ‘meer opties’
Kies ‘prepaid kaart’ voor Easycell en Easycall
of voor Easycell Top-Up
Kies uw provider en volg de specifieke
instructies
U ontvangt een strookje met uw
opwaardeercode of met een Top-Up pincode
Volg de instructies op het strookje
Uw beltegoed is opgewaardeerd!

Voor meer informatie kijkt u op onze website: www.dsbbank.sr of komt u langs op een van onze
kantoren.
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