DSB | INFORMATIEBLAD
producten en diensten
De informatie, tarieven en kosten op een rij,
dan weet u waar u aan toe bent…

pagina 1

Inhoud
Rekeningen

3

 Girorekening

3

 Spaarrekening

4

Betalen en ontvangen

5

 DSB Internet Banking

5

 DSB Mobile Banking App

6

 I-Signer

6

 Lokale betalingen en ontvangsten

7

 POS-apparaat

8

 Sealbag

8

 Lokale en internationale betalingen
met de DSB creditcard

9

 Internationale overmakingen en ontvangsten

10

Lenen

11

Verzekeren

11

Beleggen

13

Overig

13

 Safeloketten

13

 Bankverklaringen, bankgaranties
en overige bankbrieven

14

DSB | INFORMATIEBLAD producten en diensten september 2020

pagina 2

Rekeningen
GIROREKENING
De girorekening van De Surinaamsche Bank is de basis van al uw financiële
zaken! U heeft keuze uit een girorekening in SRD, USD of EUR.
De voordelen van een DSB girorekening:
• 24/7 geld opnemen bij ATMs met uw pinpas
• Betalen bij de meeste bedrijven in Suriname via een POS-apparaat
•	Eenvoudig geld overboeken via ATMs en DSB Internet Banking & DSB
Mobile Banking app
Hiernaast zijn er nog meer mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een creditcard
en betaalmogelijkheden. Meer hierover leest u verderop in dit overzicht.
DSB girorekeningen

Maandelijkse kosten

Rentepercentage
per jaar

Inactieve girorekening*

Particulier

Particulier

Particulier

(maandelijkse kosten)

SRD

6,50

USD

1,25

-

10

EUR

1

-

10

Gratis

-

-

Zakelijk

Zakelijk

Zakelijk

Student Account

≥ 500.000

0,25%

75

SRD

35

USD

5

-

10

EUR

5

-

10

≥ 500.000

0,25%

75

*indien u > 12 maanden geen gebruik maakt van uw girorekening

De pinpas ontvangt u standaard bij de girorekening in SRD en is gratis! Als u
de pinpas weliswaar verliest, kost een vervangende kaart SRD 30. Als u een
pinpas heeft aangevraagd en u deze na 6 maanden nog niet heeft
opgehaald dan brengt DSB u SRD 50 in rekening. Uw pinpas komt dan te
vervallen en u dient een nieuwe pinpas aan te vragen.
DSB onderneemt maatschappelijk verantwoord en als trotse partner van
Suriname Conservation Foundation geven wij hier steeds meer invulling
aan. Voor nieuwe rekeninghouders, nieuwe Internet Banking users en
nieuwe zakelijke klanten hebben wij het printen en versturen van papieren
rekeningafschriften in dit kader stopgezet. U ontvangt maandelijks gratis in
Internet Banking uw E-statement (elektronische rekeningafschrift).
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Voor meer informatie hierover bezoekt u onze website waarop er een
instructievideo geplaatst is over hoe u de elektronische afschriften kunt
inzien.
Indien een bestaande rekeninghouder een duplicaat afschrift wenst te
ontvangen, worden hiervoor kosten in rekening gebracht:
•
•
•
•
•

0-30
31-90
91-180
181-365
>365

dagen		
dagen		
dagen		
dagen		
dagen		

SRD 25
SRD 75
SRD 125
SRD 250
SRD 375

De kosten voor het ontvangen van een duplicaat afschrift van een
kasstorting bedragen:
• <365
• >365

dagen		
dagen		

SRD 50
SRD 100

Voor studenten hebben wij een speciale Student Account rekening, zie onze
website voor meer informatie.
Voor onze zakelijke klanten zijn er op aanvraag digitale afschriften in een
speciaal formaat te verkrijgen. De maandelijkse kosten (incl OB) hiervoor
bedragen:
• SRD 432
• USD 135
• EUR 135
SPAARREKENING
Sparen is altijd een goed idee: voor krappe tijden, voor later, voor uw
kinderen of kleinkinderen, of voor die grote aankoop. Met de Spaarrekening
van De Surinaamsche Bank spaart u, en ontvangt u elke maand een
aantrekkelijke rente. Wist u dat u via Internet Banking ook een Internet
spaarrekening kunt openen waarop u een nog aantrekkelijker
rentepercentage ontvangt?
• ATM-opname direct vanuit de spaarrekening in SRD
• Aantrekkelijk: u spaart en ontvangt rente
• Verstandig: u zet nu geld opzij voor later
• Gemakkelijk: bankieren via Internet Banking & Mobile Banking
• Keuze uit meerdere valuta soorten
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Spaarrekeningen

Kosten per kwartaal

Rentepercentage per jaar

Particulier

Particulier

SRD

10

3,5%

USD

2,50

0,20%

EUR

1,50

0,05%

Gratis

4,5%

Internet SRD

Zakelijk
SRD

20

USD

2,50

EUR

1,50

Internet SRD

gratis

Betalen en ontvangen
Met een girorekening van De Surinaamsche Bank kunt u makkelijk en snel
uw financiële zaken doen. Betalen gaat veilig en eenvoudig via DSB Internet
Banking & DSB Mobile Banking app of via Point of Sale (POS). Bij de vele
ATMs verspreid over Suriname kunt u 24/7 geld opnemen van uw
girorekening. Vraag DSB | Internet Banking via de website aan en ontvang
binnen 2 werkdagen uw inloggegevens.
DSB INTERNET BANKING
De voordelen van DSB Internet Banking zijn:
• Bankieren in uw tijd
• U kunt uw rekeningen inzien en de bijbehorende saldo’s bekijken
•	U kunt overboekingen doen naar binnen -en buitenlandse
rekeninghouders
• Gemakkelijk een internet spaarrekening in SRD openen
•	Mogelijkheid om een internet termijndeposito in SRD, USD of EUR te
openen
• Het instellen van alerts (e-mail)
• Instructiefilms over bepaalde opties binnen Internet Banking
• Natuurlijk veilig volgens internationale standaarden
•	U kunt uw verloren of gestolen pinpas, creditcard of prepaidkaart
snel blokkeren
Met DSB Internet Banking kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week
bankieren vanaf uw tablet, laptop of pc.
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DSB MOBILE BANKING APP
De voordelen van DSB Mobile Banking App:
• Bankieren in uw tijd
• Uw rekeningen inzien en de bijbehorende saldo’s bekijken
• Geplande opdrachten instellen
•	Overboekingen doen naar binnenlandse rekeninghouders met een
daglimiet van SRD 7.500,• Alerts (e-mail) instellen
• En natuurlijk veilig volgens internationale standaarden
• Uw verloren of gestolen pinpas, creditcard of prepaidkaart blokkeren
Met de DSB Mobile Banking app kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week
bankieren vanaf uw smartphone of tablet.
I-SIGNER
Om aan de strenge internationale normen voor online bankieren te voldoen
maakt DSB gebruik van de DSB I-Signer, een extra beveiliging naast uw user
ID en password. Toegang tot de DSB I-Signer krijgt u na ontvangst van de
aanvraag en na het downloaden van de app. Ook kunt u bij een van onze
kantoren een fysieke I-Signer verkrijgen. De eerste keer dat u van een
fysieke (niet-werkende) I-Signer overgaat naar een digitale I-Signer
ontvangt u toegang tot de digitale I-Signer gratis.
Kosten I-Signer
Voor Internet Banking en Mobile Banking app

Eenmalige kosten
Particulier

Fysieke I-Signer
Digitale I-Signer (bij de eerste aanvraag)
Vervanging fysieke I-Signer

75
gratis
75
Zakelijk

Fysieke en digitale I-Signer (de eerste 2
I-Signers ontvangt u gratis,
bij > 2 I-Signers is dit de stukprijs)

120

Vervanging fysieke I-Signer

120
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LOKALE BETALINGEN EN ONTVANGSTEN
DSB biedt u verschillende, gratis manieren, om 24/7 betalingen te doen of
gelden te ontvangen.

Particulier
Betalen via
Betalen via
Banking POSInternet Banking Mobile
betalingen
App

Contante opnames
opnames kassa
ATM (zowel DSB ATMs als Contante
bij
de
bank
die van andere banken)

Particulier

Particulier

Particulier

Particulier

Lokaal: gratis

Lokaal: gratis

gratis

Particulier
SRD 15 (niet voor 60+ers)
USD < 500 USD 1
Tussen USD 501-10.000
0,25 % van het opnamebedrag
USD > 10.000
0,5 % van het opnamebedrag
EUR < 500 EUR 1
Tussen EUR 501-10.000
0,25 % van het opnamebedrag
EUR > 10.000
0,5 % van het opnamebedrag

Opnames met een
buitenlandse pinpas
SRD 15

Zakelijk
Betalen via
Internet Banking

Betalen via
Mobile Banking App

Contante opnames bij kassa
van de bank

Zakelijk

Zakelijk

Zakelijk

Lokaal: gratis

Lokaal: gratis

SRD 15
USD <500 USD 1
Tussen USD 501-10.000
0,25 % van het opnamebedrag
USD > 10.000
0,5 % van het opnamebedrag
EUR < 500 EUR 1
Tussen EUR 501-10.000
0,25 % van het opnamebedrag
EUR > 10.000
0,5 % van het opnamebedrag

Een storting door een derde op uw rekening bedraagt SRD 15 per storting.
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POS-APPARAAT
De POS-faciliteit (Point-Of-Sale) biedt extra gemak aan uw klanten. Voor het
doen van een POS-betaling heeft uw klant een pinpas en pincode nodig.
Het geld staat binnen 24 uur op uw Zakelijke Girorekening. U heeft zo
minder contant geld in uw winkel of andere onderneming. Betalen via uw
POS is dus veilig voor u, en voor uw klanten!
Wat voor soort ondernemer u ook bent, een POS-apparaat van DSB is
geschikt voor elk type bedrijf of organisatie. Een draadloos POS-apparaat
kan extra handig zijn voor bijvoorbeeld distributeurs, als u vaak op beurzen
staat of een benzinestation runt.
POS-apparaat

op maandbasis

Zakelijk
SRD > 100.000

gratis

SRD 25.000 - 100.000

SRD 25

SRD 15.000 - 25.000

SRD 35

SRD < 15.000

SRD 50

SEALBAG
Als zakelijke klant van De Surinaamsche Bank kunt u ook buiten de
openingstijden van onze kantoren geld storten. Daarvoor gebruikt u
zogenoemde sealbags. Met deze speciale zakjes deponeert u uw verdiensten
op elk moment van de dag veilig in de sealbag-machine.
Er zijn sealbag-machines bij de kantoren van De Surinaamsche Bank in
Lelydorp, Nieuwe Haven, Kwatta, Hermitage Mall, Ma Retraite en op het
hoofdkantoor in Paramaribo. De kosten voor een sealbag zakje zijn SRD 5
per stuk.
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LOKALE EN INTERNATIONALE BETALINGEN MET DE DSB CREDITCARD
Met een DSB Creditcard (Mastercard) betaalt u gemakkelijk en veilig zowel in
Suriname als in het buitenland. Bedrijven over de hele wereld accepteren
onze creditcards. Dat maakt een DSB Creditcard ideaal voor op reis en om
online aankopen te doen. Tevens kunt u bij elke ATM waar ook ter wereld
geld opnemen. In samenwerking met Mastercard hebben wij voor zowel
departiculiere als de zakelijke klant een passende DSB Creditcard.
De DSB Creditcards zijn voorzien van een EMV-chip en dus extra veilig!
Alle DSB-creditcardhouders kunnen ook contactloos betalen met hun
creditcard. Met contactloos betalen rekent u kleine bedragen af door uw DSB
Creditcard tegen het POS-apparaat aan te houden. Dit kan alleen bij een
POS-apparaat dat contactloos betalen ondersteunt. Het maximaal bedrag
voor contactloos betalen verschilt per regio.
Bent u een particuliere klant, dan kunt u kiezen uit:
• DSB Classic Creditcard
• DSB Gold Creditcard
Voor onze zakelijke klanten hebben wij de DSB Corporate Creditcard.
De voordelen van een DSB Creditcard:
• Keuze voor de bestedingslimiet tussen de USD 500,- en USD 15.000,• Wereldwijd betaalgemak
• Alle DSB Creditcards zijn voorzien van een EMV-Chip, dus extra veilig
•	Uw openstaand saldo kunt u 24/7 bekijken en aanzuiveren via
DSB Internet Banking, DSB Mobile Banking of DSB ATMs
•	U kunt 24/7 uw DSB Creditcard blokkeren via Internet Banking en
DSB Mobile Banking App
• U ontvangt e-mails en SMS alerts bij alle transacties
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DSB creditcard

Lidmaatschap kosten
(ook voor additionele kaarten)

Particulier

Particulier

Classic creditcard

USD 50

Gold creditcard

USD 60

Opdracht aan DSB om manuaal aan te zuiveren

USD 15

Tijdelijke limietverhoging
(direct beschikbaar, alle kaarten)

USD 20

Chargeback per transactie (alle kaarten)*

USD 20

Vervanging classic en gold card

USD 30

Zakelijk

Zakelijk

Corporate creditcard

USD 100

Iedere gebruiker/additionele kaart

USD 100

Opdracht aan DSB om manuaal aan te zuiveren
(SPOED)

USD 15

Tijdelijke limietverhoging
(direct beschikbaar, corporate)

USD 20

Chargeback per transactie (corporate)*

USD 20

Vervanging corporate card

USD 50

*Bij elke aanvraag betaalt u additioneel een bedrag van USD 50 (Eigen Risico)

INTERNATIONALE OVERMAKINGEN EN ONTVANGSTEN
Ook uw internationale overmakingen doet u gemakkelijk en snel via
Internet Banking en DSB Mobile Banking app.
Elektronische overmakingen
(Wire transfers)
Uitgaande overmaking
Commissie obv. het overgemaakt tarief met een
min. bedrag van USD / EUR 15

0,5%

SWIFT-bedrag (vast bedrag USD/EUR)

6

OB (berekend over de commissie en SWIFT-kosten)

8%

IT-kosten (vast bedrag USD/EUR)

5

Bij onvolledige/onjuiste info USD / EUR

25

Kosten in SRD (geldt niet voor opdrachten ontvangen
via Internet Banking/Mobile Banking)

SRD 25
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Elektronische overmakingen
(Wire transfers)
Inkomende overmaking
Commissie obv. het overgemaakt tarief met een min.
bedrag van USD/EUR 3 een max. bedrag van USD / EUR 50

0,25%

Kosten voor de overmaking USD / EUR

5

Lenen
PARTICULIER
Als u wat meer geld nodig heeft, biedt DSB verschillende soorten leningen
aan. Tijdelijk rood staan of een lening kan een goede keuze voor u zijn. Zo
kunt u bijvoorbeeld uw huis afbouwen of de studie van uw kinderen
betalen. Met de leningen van De Surinaamsche Bank leent u tegen een lage
rente en heeft u vaste maandelijkse lasten. Zo weet u altijd waar u aan toe
bent. Informeer bij een voor u dichtstbijzijnd kantoor welke
leenmogelijkheid het beste bij uw situatie past.
ZAKELIJK
Soms heeft u als ondernemer net iets meer financiële slagkracht nodig om
die belangrijke investering in uw bedrijf te doen. De Relationship Managers
van De Surinaamsche Bank helpen u graag bij het kiezen van het juiste
financieringsproduct. Neemt u contact op met Corporate Banking van De
Surinaamsche Bank voor de financiële oplossing die past bij uw behoeften,
wensen en plannen.
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Verzekeren
Met een goede verzekering zorgt u voor financiële dekking bij onverwachte
gebeurtenissen. Dat is een geruststellend idee. Ook op het werk kunnen
kleine ongelukken grote financiële gevolgen hebben.
Via De Surinaamsche Bank sluit u verzekeringen af bij gevestigde Surinaamse
verzekeringsmaatschappijen. Zorgt u voor uzelf, maar ook voor uw bedrijf
en uw werknemers.
De voordelen van verzekeren via De Surinaamsche Bank:
• Uitgebreide dekkingen
• Scherpe premies
• Uitmuntende service
Als tussenpersoon zoekt DSB samen met u naar de juiste oplossing die past bij
uw persoonlijke situatie of omstandigheid. De verschillende
verzekeringsproducten die wij aan particulieren aanbieden zijn onder andere:

1. Autoverzekering (Wam, casco en mini casco)
2. Persoonlijke ongevallenverzekering
3. Ziektekostenverzekering
4. Reisverzekering
5. Levensverzekering
6. Woonhuis- en inboedelverzekering
Voor uw bedrijf en uw werknemers bieden wij onder andere de volgende
verzekeringsproducten aan:

1.	Brand- en bedrijfsschadeverzekering voor uw bedrijfspand, goederen en
inventaris

2. Arbeidsongeschiktheidsverzekering
3. Bedrijfsongevallenverzekering voor u en uw personeel
4. Aansprakelijkheidsverzekering
5. Transportverzekering
6. Zorgverzekering
Bezoek onze website of informeer bij een voor u dichtstbijzijnd kantoor welke
verzekeringen het beste bij uw situatie passen.
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Beleggen
Heeft u geld te investeren en bent u opzoek naar meer rendement dan u op
een spaarrekening krijgt? Bij De Surinaamsche Bank heeft u diverse
mogelijkheden om uw geld goed te beleggen.
De voordelen van beleggen via De Surinaamsche Bank:
• Voor elk type belegger
• Aantrekkelijke rendementen
Heeft u extra middelen die u veilig wilt beleggen tegen een aantrekkelijk en
gegarandeerd rendement? Kies dan voor een termijndeposito van DSB. Wist u
dat u via Internet Banking in uw eigen tijd makkelijk en snel ook een
spaarrekening in SRD of een termijndeposito in SRD, USD of EUR kunt openen
met een nog hogere rentevergoeding?
De looptijden en rentevergoeding zijn geheel afhankelijk van het bedrag dat
u wenst te beleggen. Bezoek onze website voor de actuele rentevergoedingen
op onze termijndeposito’s.

Overig
SAFELOKETTEN
Belangrijke papieren, sieraden of andere onvervangbare zaken: sommige
bezittingen zijn zo kostbaar, dat u ze wilt opbergen op een plek die veilig is
voor brand en diefstal. Huur dan een safeloket op een van onze kantoren.
U kunt kiezen uit safeloketten van verschillende afmetingen, vraagt u op
een DSB kantoor naar de kosten. Tijdens de openingstijden van het kantoor
heeft u altijd toegang tot uw DSB Safeloket.
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BANKVERKLARINGEN, BANKGARANTIES EN OVERIGE BANKBRIEVEN
DSB biedt voor verschillende doeleinden bankverklaringen, bankgaranties,
brieven en opgaves aan. Voorbeelden zijn:
•	
Referentiebrief: brief waarin DSB bevestigt dat u een DSB-rekeninghouder
bent (SRD 125 per brief)
• Aanmaningsbrief: een mededeling waarin DSB de schuldenaar verzoekt
of sommeert om zijn betalingsverplichting na te komen (SRD 50 per brief)
•	
Saldo opgavebrief: brief met uw financieel jaaroverzicht van uw rekening
of lening (SRD 125 per brief)
• Veilingsbrief: een opdracht aan de notaris voor de uitwinning van
onroerende goederen uit een kredietrelatie (SRD 200 per brief)
•	
Bankgarantie: met een bankgarantie garandeert DSB aan de andere partij
dat u uw financiële verplichtingen nakomt
		
 Inschrijvingsgarantie: garantie voor deelname aan openbare
inschrijvingen
		
 Uitvoeringsgarantie: garantie voor het uitvoeren van gegunde
projecten
		
 Voorschotsgarantie of betalingsgarantie: garantie voor een ontvanger
van voorschotten op projecten
		
 Leveringsgarantie: garantie voor de levering van goederen en
diensten
De kosten voor de bankgaranties zijn afhankelijk van de hoogte van de
garantie.
Voor het afleggen van een verklaring ten behoeve van een
verklaringsprocedure brengen wij SRD 750 in rekening. Voor het uitvoeren
en/of opheffen van het beslag bedragen de kosten SRD 50.
Voor meer informatie:
• Bezoekt u onze website: www.dsb.sr
• Neemt u contact op met uw account-/ relationship manager
• Mailt u naar contactcenter@dsb.sr
• Belt u naar 471100.

DISCLAIMER: De inhoud van deze publicatie is bedoeld als leidraad voor onze klanten en is met zorg samengesteld,
doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er kunnen geen enkele rechten worden
ontleend aan de inhoud van de publicatie. U dient alvorens gebruik te maken van deze publicatie deskundig
advies hierover bij ons in te winnen. Zonder dit advies is gebruikmaking van deze publicatie voor eigen risico.
Verder behoudt De Surinaamsche Bank N.V. zich het recht voor de inhoud van deze publicatie te wijzigen.
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