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Voorwaarden Termijndeposito 

Op het termijndeposito zijn voorts van toepassing de “Algemene Bankvoorwaarden voor de betrekkingen 

tussen De Surinaamse Bank N.V., gevestigd te Paramaribo, en haar cliënten”.

De Surinaamsche Bank N.V.  (Hierna: “de bank”)

Algemene Bankvoorwaarden

Een termijndeposito wordt tegen de geldende (rente) condities van de bank geopend voor een door 

de cliënt te kiezen looptijd, variërend van 3 maanden tot en met 3 jaar.

De berekening van de rente over het termijndeposito vindt plaats op basis van 30 dagen per maand 

en 360 dagen per jaar. 

De hoofdsom van het termijndeposito zal niet eerder dan de vastgestelde vervaldatum beschikbaar 

zijn.

Het is niet mogelijk het termijndeposito vroegtijdig op te zeggen en op te nemen. De bank kan 

evenwel besluiten – doch is niet verplicht – om uitsluitend in de navolgende situaties een 

uitzondering te maken tegen door de cliënt over te leggen officiële documenten/bewijzen:

■ Sterfgeval: overlijden van een lid van de familie uit de eerste lijn;

■ Ziekte: indien er ten behoeve van de cliënt dan wel een familielid uit de eerste lijn medische

 kosten moet worden gemaakt.

Bij vroegtijdige beëindiging van een termijndeposito brengt de bank de volgende vooraf aan de  

cliënt voor te houden kosten in rekening, waarvan de tarieven te vinden zijn op haar website:

■ Een door de bank vastgestelde boete per termijndeposito; en

■ De door de bank gehanteerde actuele rente voor spaarrekeningen en wel vanaf de    

 ingangsdatum van het termijndeposito tot de datum van vroegtijdige beëindiging.

Verlenging van het termijndeposito is mogelijk tegen de actuele (rente) condities van de bank, indien 

de cliënt uiterlijk twee werkdagen voor de vervaldatum dit kenbaar maakt aan de bank. Mocht van 

deze mogelijkheid geen gebruik worden gemaakt, dan zal op de vervaldatum de hoofdsom en rente 

op de aan het termijndeposito gekoppelde bankrekening worden bijgeschreven.
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