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SRD SPAARREKENING
• Internet Banking 

TERMIJNDEPOSITO’S
• SRD /USD Spaarrekening of SRD /USD Girorekening  

• Internet Banking  

• Minimaal SRD 2000 of USD 1000 op de DSB-rekening

NOOT: 

Bekijk op de website www.dsb.sr het DSB | Infoblad voor de rentepercentages die behoren bij DSB Termijndeposito’s. 

EFFECTEN
Voor meer informatie kunt u bellen naar het algemeen DSB-telefoonnummer 471100 naar de afdeling Effecten via de toestelnummers 1265 of 

1577. 

USD/EUR SPAARREKENING
Ingezetene

• Girorekening  

• Ingevuld formulier “aanvraag rekening” 

• 2 vormen van een geldig legitimatiebewijs (ID kaart, 

Paspoort of Rijbewijs) 

• CBB-uittreksel 

• Geldig e-mailadres 

• Bewijs van adres (CBB-uittreksel, nota nutsbedrijf of 

huurovereenkomst) 

• Werkgeversverklaring of bewijs van inkomen: AOV/AOW/

Pensioenverklaring 

• Familieboek (bij minderjarigen) 

• Minimale eerste inleg van USD/EUR 25,- 

NOOT: 

- Bij het openen van een rekening voor een minderjarige dient de 

   wettelijke vertegenwoordiger (WTV) ook aanwezig te zijn en een 

   werkgeversverklaring, 2 vormen van een legitimatiebewijs en

   een CBB-uittreksel in te dienen. 

- Een CBB-uittreksel is maximaal 6 maanden geldig 

- Een werkgeversverklaring is maximaal 3 maanden geldig 

- De opsomming is niet limitatief. Naar aanleiding van het

   intakegesprek kunnen meer documenten worden gevraagd.

Niet ingezetene

• Girorekening  

• Ingevuld formulier “aanvraag rekening” 

• Geldig paspoort (verplicht) en een ander legitimatiebewijs 

(van het land van herkomst) of PSA-document 

• Referentiebrief of recente afschriften van de bank in het 

buitenland. Ingeval van e-statement, dient de klant hierop 

zijn of haar handtekening te plaatsen.  

• Bewijs van adres (Gemeente uittreksel) 

• Werkgeversverklaring of bewijs van inkomen: AOV/AOW/

Pensioenverklaring 

• Minimale eerste inleg van USD/EUR 25,-  

• FATCA-documenten voor personen met een Amerikaanse 

identiteit 

• W-8BEN en W9 formulieren voor personen met een 

Amerikaanse identiteit

NOOT: 

- De opsomming is niet limitatief. Naar aanleiding van het 

   intakegesprek kunnen meer documenten worden gevraagd.

Bekijk op de website www.dsb.sr het DSB | Infoblad voor de rentepercentages en kosten die behoren bij DSB Spaarrekeningen. 


