DSB | BEKENDMAKING

Veilig en gezond
bankieren staat
bij DSB voorop!

DSB neemt maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan

Gezien de toename van
het aantal personen dat
COVID-19 positief getest is,
zijn wij ter bescherming
van u en onze medewerkers genoodzaakt
om met ingang van
24 maart tot nader order
de dienstverlening aan
onze klanten verder te
beperken tot de hieronder
vermelde diensten.

1

Maakt u zoveel als mogelijk gebruik van Internet Banking, Mobile Banking app,
ATM- en POS-apparaten

2

Komt u zo weinig mogelijk naar de bank

3

Indien u een bezoek noodzakelijk acht dan dient u voor alle onderstaande
diensten een afspraak te maken via de afsprakenkalender op www.dsb.sr of
via 471100. U kunt dan voor de volgende diensten bij onderstaande kantoren
terecht. Weliswaar beperkt DSB het aantal mensen in de bankhal (dit aantal
varieert per kantoor).

4

Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en vertrek

Onze kantoren Hermitage Mall en Moengo zijn per 24 maart tot nader order voor het
publiek GESLOTEN
Hoofd- Nieuwe
kantoor Haven
Openingstijden
Voor kasdiensten*
(> SRD 3.000)
Safeloketbezoek
Ophalen IT-formulier

07.3014.00

07.3014.00








Ophalen van een
pinpas en pinmailer
Contante aflossingen
van leningen
(particulieren)

Kwatta

Ma
Retraite

07.3014.00

07.3014.00






Kasabaholo

Alleen open Dienstverlening
voor safeloket- beperkt tot de
bezoek
Drive-Thru van
7.30-14.00
9.30-16.00 uur






Lelydorp



*Voor kasopnames van SRD < 3.000 verwijzen wij u naar één van onze ATM’s.
We maken een uitzondering voor onze 60+ klanten.




Nickerie
07.3014.00







Bij de kantoren die geopend zijn,
wordt een groene bus buiten
bij de deur geplaatst waarin
de volgende papieren kunnen
worden gedeponeerd: papieren
overmakingen (nationaal en
internationaal), IT-formulieren
en cheques (met borderel
vastgeniet of in een envelop).
Laten wij samen de verspreiding
van het coronavirus beperken!
Voor vragen of meer info over
onze maatregelen:
> bezoek onze website:
www.dsb.sr
> mail naar ons
contactcenter@dsb.sr
> bel naar 471100
> of volg ons op Facebook

