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1. ALGEMEEN
• Op alle betrekkingen tussen de FinaBank N.V., hierna te noemen de Bank, en haar cliënten zijn deze Algemene Bankvoorwaarden van toepassing, alsmede het Surinaamse
recht, voor zover daarvan in deze voorwaarden niet is afgeweken.
• Deze Algemene Bankvoorwaarden gelden voor alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen en overige betrekkingen tussen de Bank en de cliënt, voor zover daarvan
niet is afgeweken in overeenkomsten en/of in bijzondere voorwaarden.
• De Bank kan naast deze Algemene Bankvoorwaarden voor al haar producten en diensten aanvullende nadere algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden stellen.
• Alle handelingen voortvloeiende uit de betrekkingen tussen de Bank en de cliënt zullen worden verricht met inachtneming van de ter plaatse en ten tijde van die handelingen
bestaande wetten, reglementen, voorschriften en gebruiken en van hetgeen de Bank ook eventueel via publieke media of circulaires heeft bekendgemaakt.

2. ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL
De Bank en de cliënt zullen bij de uitvoering van transacties en in het algemeen in hun onderlinge relaties de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste vermogen rekening houden met elkaars wettelijke en contractuele verplichtingen en belangen. Bij de toepassing van de navolgende bepalingen zal dit beginsel steeds in acht worden
genomen.  De cliënt mag van de diensten en/of producten van de Bank geen oneigenlijk of onrechtmatig gebruik (laten) maken, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot
enig gebruik dat in strijd is met wettelijke regelgeving, of in enige vorm van dienstbaarheid aan onrechtmatige of strafbare feiten of handelingen of op een andere wijze schadelijk
is of schadelijk kan zijn voor de Bank of haar reputatie of het vertrouwen schendt of kan schenden in het financiële stelsel. De cliënt verklaart bekend te zijn met de inhoud van
regelgeving ter bestrijding van witwassen van gelden en het financieren van terrorisme en zich te onthouden van handelingen die onder deze regelgeving verboden zijn en mede te
werken aan handelingen die onder deze regelgeving geboden zijn.

3. IDENTIFICATIE, HANDTEKENING EN VERTEGENWOORDIGING
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De cliënt en zijn vertegenwoordigers zijn verplicht aan de Bank alle medewerking te verlenen en informatie te verstrekken voor het vaststellen en verifiëren van onder
meer hun identiteit, geboortedatum, burgerlijke staat, handelingsbekwaamheid en -bevoegdheid, huwelijksgoederenregime, rechtsvorm, woon- en/of (statutaire)          
vestigingsplaats, en - voor zover van toepassing - hun inschrijvingsnummer in het handelsregister en/of andere registers. Wijzigingen in deze gegevens moeten zo              
spoedig mogelijk schriftelijk aan de Bank worden meegedeeld.
De cliënt is verplicht een specimen van zijn handtekening en eventueel die van personen die bevoegd zijn hem tegenover de Bank te verbinden op daartoe door de Bank
ter beschikking gestelde formulieren aan de Bank op te geven, met vermelding of deze bevoegdheid algemeen dan wel beperkt is en in het laatste geval met nauwkeurige opgave waaruit die beperkingen bestaan. Zijn geen beperkingen opgegeven, dan zal deze bevoegdheid om de cliënt te vertegenwoordigen tegenover de Bank            
geacht worden voor elk onderwerp en tot elk bedrag te gelden.
Op wijzigingen in de beschikkingsbevoegdheid van de cliënt of van hen die deze vertegenwoordigen, danwel op wijziging, herroeping of andere wijze vervallen van        
bevoegdheden, kan, ook al heeft publicatie daarvan plaatsgevonden, tegenover de Bank geen beroep worden gedaan, tenzij zij daarvan kennis heeft kunnen nemen
uit een schriftelijk daartoe aan de Bank gerichte mededeling.
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4. VOLMACHT
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De cliënt mag aan een derde volmacht geven om namens hem met de Bank te handelen. Deze volmacht mag niet de macht van substitutie inhouden aan een derde en
geeft de beperkingen aan waarbinnen de volmachthebber kan handelen. De cliënt is tegenover de Bank volledig aansprakelijk voor het nakomen van verplichtingen,die
zijn aangegaan door de gevolmachtigde. De Bank kan verlangen dat een volmacht op een bepaalde wijze en/of in een bepaalde vorm en/of volgens een bepaalde procedure wordt gegeven. De Bank kan weigeren om (langer) met de volmachthebber te handelen.
Elke wijziging van de verstrekte volmacht dient door de cliënt terstond schriftelijk aan de Bank medegedeeld te worden. De Bank mag opdrachten die aan haar zijn               
gegeven door een gevolmachtigde voordat of kort nadat de Bank die mededeling van het einde of de wijziging heeft ontvangen, rechtsgeldig (blijven) uitvoeren als zij
die uitvoering redelijkerwijs niet kan voorkomen.
De Algemene Bankvoorwaarden en alle overige tussen de cliënt en de Bank toepasselijke overeenkomsten, bepalingen, regels en beperkingen zijn van overeenkomstige
toepassing op de vertegenwoordiger in verband met de uitoefening van zijn vertegenwoordiging. De cliënt is verantwoordelijk voor de naleving daarvan door zijn vertegenwoordiger en zal er voor zorgen dat de cliënt en de vertegenwoordiger elkaar volledig geïnformeerd houden over al hetgeen voor hen als cliënt en vertegenwoordiger
van belang is of kan zijn.

5. BANKREKENINGEN
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De cliënt kan verschillende rekeningen aanhouden bij de Bank. Alle rekeningen worden afzonderlijk behandeld als waren het rekeningen van verschillende personen,             
behoudens de bevoegdheid van de Bank om deze rekeningen in daarvoor naar haar oordeel in aanmerking komende gevallen als vormende één rekening te beschouwen, respectievelijk de rekeningen samen te voegen. Bij betaling door de rekeninghouder respectievelijk de ontvangst van gelden door de Bank ten behoeve van de          
rekeninghouder, is de Bank bij uitsluiting bevoegd de rekening(en) aan te wijzen ten gunste waarvan de betrokken bedragen worden geboekt, zo nodig in afwijking van
het bepaalde in de artikelen 1417 tot en met 1420 van het Surinaamse Burgerlijk Wetboek.
Indien de Bank voor een rekeninghouder een rekening in de munteenheid van een vreemd land opent, zal zij het tegoed op deze rekening te harer name, doch voor risico
van de rekeninghouder bij een bankinstelling in dat land kunnen en mogen plaatsen. Het saldo dezer rekening zal begrepen zijn in het algemeen tegoed van de Bank
bij die bankinstelling in het buitenland. Een eigen risico als bovenbedoeld wordt door de rekeninghouder gedragen, wanneer en voor zover de Bank tegen voor zijn          
rekening in het buitenland geopende kredieten bij haar buitenlandse relaties creditsaldi onderhoudt. De Bank zal slechts verplicht zijn op verlangen van de rekening-   
houder aan de bankinstelling in het buitenland opdracht te geven het bedrag van diens creditsaldo op de in de aanhef van dit artikel bedoelde rekening, geheel of          
gedeeltelijk ter beschikking van de rekeninghouder te houden. Indien de Bank om welke reden ook de bankinstelling in het buitenland niet tot beschikbaarstellen van
als hiervoor bedoeld kan instrueren of indien aan de instructie geen gevolg geeft of kan geven, zal de Bank ten opzichte van de rekeninghouder gekweten zijn door het
enkele feit van het geven van meergenoemde opdracht aan de bankinstelling in het buitenland. Zo mogelijk zal de Bank aan de rekeninghouder alsdan haar rechten        
betreffende het creditsaldo tegen de bankinstelling in het buitenland overdragen ten bedrage van het creditsaldo van meergenoemde rekening van de rekeninghouder.
Het openen van een rekening ten behoeve en op naam van een minderjarige kan uitsluitend gebeuren door tussenkomst van hun wettelijke vertegenwoordiger, met                
inachtneming van diens wettelijke verantwoordelijkheden. De minderjarige heeft geen zelfstandige beschikkingsbevoegdheid met betrekking tot de op zijn naam                 
gevoerde rekening. De Bank is niet aansprakelijk voor enig nadeel of schade veroorzaakt als gevolg van handelingen verricht door de minderjarige of diens wettelijk          
vertegenwoordiger met betrekking tot deze rekening.
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Voor iedere spaar-, deposito- en girorekening geldt een door de Bank vast te stellen minimuminlage, ongeacht het karakter daarvan of de valutasoort. Voor opnamen   
van bedragen boven een door de Bank te bepalen bedrag kan de Bank een opnametermijn bepalen en kan zij een bedrag voor opnamekosten en verrekening van rente
vaststellen en in rekening brengen.
Indien een rekening wordt geopend ten gemeenschappelijke name van twee of meer personen, zal al hetgeen door een ieder of meer hunner ten aanzien van die reke-                 
ning wordt verricht, hen allen gelijkelijk binden en is ieder voor deze rekening en terzake daarvan verrichte handelingen tegenover de Bank hoofdelijk aansprakelijk,         
zelfs indien door voornoemde personen opgave gedaan wordt dat de rekening wordt geopend op eigen naam of namen, doch ten behoeve van een niet- rechtsper-        
soonlijkheid bezittend samenwerkingsverband, hoe dan ook genaamd.
De Bank zal, indien het gemiddelde saldo van de rekening van een cliënt haar daartoe aanleiding geeft, administratiekosten aan de betrokken cliënt in rekening                    
brengen. Deze kosten zullen op de voor de Bank conveniërende tijdstippen van de rekening van de cliënt worden afgeschreven.

6. CREDITEREN EN DEBITEREN VAN BANKREKENING
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Elke creditering geschiedt onder het voorbehoud dat, indien de Bank daartegen van of voor cliënt enigerlei tegenwaarde moet ontvangen, deze tijdig en behoorlijk in   
haar bezit komt, bij gebreke waarvan de Bank bevoegd is tot terugboeking dezer creditering over te gaan. Deze terugboeking zal, indien de cliënt op een rekening is          
gecrediteerd terzake van papier of waarden in een andere valuta dan waarin die rekening luidt, een andere valuta die onbetaald blijft of terzake van andere wat betreft
de valutategenwaarde aan waardewisseling onderhevige zaken, geschieden voor het bedrag waarvoor de cliënt op de dag der terugboeking die zaken had kunnen           
verwerven, onverminderd de bevoegdheid van de Bank om van een haar toekomend regresrecht gebruik te maken.
De Bank is bevoegd op haar conveniërende tijdstippen, doch tenminste eenmaal per jaar de cliënt voor de lopende rente te crediteren dan wel te debiteren. Eveneens is
de Bank bevoegd op haar conveniërende tijdstippen de rekening van de cliënt te debiteren voor de kosten bedoeld in artikel 25 van deze Algemene Bankvoorwaarden,
alsmede voor de door de cliënt eventueel aan haar verschuldigde provisie.

7. DOCUMENTEN EN BETAALMIDDELEN
De cliënt zal voor alle handelingen met de Bank gebruik maken van de door de Bank vastgestelde of goedgekeurde formulieren, betaalpassen, betaalmiddelen, elektronische     
informatiedragers of documenten, overeenkomstig de ten aanzien daarvan door de Bank gegeven aanwijzingen. De cliënt dient de hem door de Bank verstrekte formulieren,
betaalpassen, betaalmiddelen, elektronische informatiedragers of documenten zorgvuldig te bewaren en is verplicht om zodra enige onregelmatigheid te zijner kennis komt de
Bank daarvan terstond schriftelijk mededeling te doen. Indien de Bank, zonder dat zij tevoren een mededeling als hiervoor bedoeld heeft ontvangen, overgaat tot enige handeling op grond van een verloren, ontvreemd, onrechtmatig gebruikt, vervalst en/of valselijk opgemaakt formulier, betaalpassen, betaalmiddelen, elektronische informatiedragers of
documenten zijn alle gevolgen daarvan voor rekening en risico van de cliënt. De cliënt is gehouden om bij beëindiging van de relatie tussen de cliënt en de Bank, de (ongebruikte)
formulieren, betaalpassen, betaalmiddelen of documenten terstond aan de Bank terug te geven.

8. COMMUNICATIEMIDDELEN
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De Bank is vrij in de keuze van communicatiemiddel, doch zal daarbij zoveel mogelijk rekening houden met de schriftelijke wensen van de cliënt. De Bank is niet aan-   
sprakelijk voor schade ontstaan door misverstaan, verminkingen, niet behoorlijk overkomen of vertragingen van mededelingen en opdrachten, ten gevolge  van het                                                                                                            
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gebruik van post, telefoon, fax, e-mail of welk ander communicatiemiddel ook in het verkeer tussen de cliënt en de Bank, of tussen de Bank en derden voor zover        
betrekking hebbende op de relatie met de cliënt.
De Bank is bevoegd geen uitvoering te geven aan opdrachten die haar anders dan schriftelijk bereiken.
De Bank mag de uitvoering van opdrachten opschorten of weigeren als deze niet op een correcte wijze zijn gegeven. De Bank mag in bijzondere omstandigheden weige-  
ren een door of namens de cliënt gegeven opdracht uit te voeren of een gevraagde dienst te verrichten.
Alle zendingen door de Bank aan de cliënt geschieden voor rekening en risico van de cliënt. Indien de cliënt zendingen wil doen verzekeren, moet hij dit schriftelijk      
opgeven.

9. OPZEGGING, OPSCHORTING EN BEËINDIGING
Zowel de Bank als de cliënt zijn te allen tijde bevoegd de relatie door schriftelijke opzegging op te schorten of te doen eindigen zonder dat daarvoor een opzeggingstermijn in acht
genomen moet worden, waardoor alle verplichtingen direct opeisbaar zijn. Een rekening-courantverhouding tussen Bank en de cliënt wordt afgesloten per de dag waarop de
relatie eindigt, onder toezending van een saldo-opgave aan de rekeninghouder. Bij afsluiting van een rekening kan het saldo door de Bank op een speciale rekening worden overgebracht waarop het als eerste storting danwel trekking zal worden beschouwd. Indien het saldo van de rekening van een cliënt gedurende 3 maanden nihil is, kan de Bank deze
rekening opheffen, zonder dat daartoe enige opzegging of enige andere formaliteit vereist zal zijn. De Bank zal de opheffing van de rekening schriftelijk aan de klant bevestigen.
Indien er nog termijnzaken of verplichtingen van de cliënt tegenover de Bank op termijn bestaan, welke door de Bank voor rekening van de cliënt zijn aangegaan, doch die op het
moment van opzegging c.q. afsluiting van de rekening nog niet zijn afgewikkeld, dan is de cliënt verplicht op vordering van de Bank binnen drie dagen nadat de vordering gedaan
is, conveniërende zekerheid aan de Bank te verschaffen, waarvan de voldoendheid ter uitsluitende beoordeling van de Bank is. Blijft de cliënt daarbij in gebreke, dan is de Bank
bevoegd zonder ingebrekestelling de termijnzaken op een door haar te kiezen tijdstip naar de koers van de dag af te wikkelen en ten aanzien van andere verplichtingen van de
cliënt tegenover de Bank, op overeenkomstige wijze te handelen. Tijdens de afwikkeling blijven de Algemene Bankvoorwaarden van kracht.

10. OVERLIJDEN VAN REKENINGHOUDER
Bij overlijden van een rekeninghouder dienen de erfgenamen of belanghebbende dit zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken aan de Bank. Zolang de Bank niet op deze
wijze in kennis is gesteld van het overlijden van de cliënt, mag zij door of namens hem gegeven opdrachten (blijven) uitvoeren. De Bank mag opdrachten die aan haar zijn gegeven
voordat of kort nadat de Bank in kennis is gesteld van het overlijden van een cliënt rechtsgeldig (blijven) uitvoeren als zij die uitvoering redelijkerwijs niet kan voorkomen. De Bank
zal daarna slechts uitbetalingen ten laste van zijn rekeningen doen in opdracht van een bevoegde conform de te overleggen notariële verklaring van erfrecht. Bij het overlijden
van een partner bij een en/of rekening behoudt de Bank zich het recht voor, uitsluitend voor het geval van beveiliging van haar rechten en belangen, waaronder het vermijden of
ontgaan van aanspraken van derden, bij beschikking over die rekening(en) de medewerking van alle daartoe gerechtigden te verlangen. De Bank aanvaardt geen enkele verplichting tot het verzorgen van de deling van een nalatenschap. De Bank is niet verplicht opnieuw informatie te verschaffen over handelingen en transacties die zijn verricht voor het
moment van het overlijden van de cliënt, tenzij wettelijke bepalingen zulks vereisen.
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11. REKENINGAFSCHRIFTEN
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De cliënt is verplicht tot het verifiëren van de hem door de Bank toegezonden rekeningafschriften, saldo-opgaven, fondsenstaten, nota’s en in het algemeen wijzigingen
in fondsen en/of andere waarden of andere opgaven van de Bank. Bij het ontbreken van de ontvangst van een periodiek rekeningafschrift dient de cliënt de Bank daarvan
in kennis te stellen teneinde een kopie daarvan ter beschikking te krijgen.
Bij constatering van een door de Bank gemaakte vergissing bij het uitvoeren van enige opdracht en/of in enige verstrekte opgave hebben zowel cliënt als Bank de plicht
elkaar terstond hiervan schriftelijk in kennis te stellen en wederzijds aan het herstel van de gemaakte vergissing mede te werken.
Indien de cliënt de hem door de Bank toegezonden rekeningafschriften, saldo-opgaven of enige andere opgave niet binnen dertig dagen nadat zij redelijkerwijze geacht
hadden kunnen worden te zijn ontvangen, betwist, gelden zij als door hem te zijn goedgekeurd, onverminderd het recht van de cliënt om na verloop van deze termijn
aan te tonen dat een schriftelijk door hem gegeven duidelijke opdracht niet of niet juist is uitgevoerd, dan wel door de Bank voor cliënt ontvangen waarden niet zijn      
verantwoord, zulks evenwel alleen indien de cliënt tevens aantoont, dat hij binnen het tijdsverloop van deze dertig dagen van het niet of onjuist uitvoeren van zijn               
opdracht of van het niet verantwoorden daarvan de Bank redelijkerwijs geen kennis had kunnen geven.

12. SPAARBOEK
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Een spaarboek wordt uitsluitend gesteld op naam van de rekeninghouder. Minderjarigen dienen te worden vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger.
Een spaarboek kan luiden in een door de Bank te voeren valuta.
Bij een spaarboek geschiedt de rechtsgeldige inleg, rentebijschrijving en terugbetaling door de Bank uitsluitend op vertoon van het spaarboek aan degene op wiens          
naam het spaarboek is gesteld.
Voor een spaarboek dat in het ongerede is geraakt c.q. verloren is gegaan, kan aan de cliënt een ander spaarboek ter vervanging worden uitgereikt tegen vergoeding van
de hieraan verbonden kosten, echter eerst nadat door of namens de cliënt, door zijn wettelijke vertegenwoordiger of zijn gemachtigde schriftelijke mededeling daarvan
aan de Bank is gedaan. Het opnieuw verstrekte spaarboek kan gedurende het eerste jaar na opening niet worden geliquideerd.
De Bank is niet verplicht aan de rechtverkrijgenden van een overleden cliënt informatie te verschaffen die verder gaat dan de stand van het spaarboek op de dag van het
overlijden. Na het overlijden van de cliënt kan de Bank alleen uitbetalingen ten laste van zijn spaarboek doen aan degenen die volgens een overgelegde notariële ver-   
klaring van erfrecht als rechtsverkrijger(s) is (zijn) aangewezen of aan hun gemachtigden.
De bij het spaarboek geldende tarieven worden door de Bank vastgesteld en bekengemaakt en zijn kosteloos bij de Bank verkrijgbaar. Deze lijst vormt een integrerend  
onderdeel van deze voorwaarden.
De rentevergoeding geschiedt tegen de door de Bank vastgestelde rentevoet, rentetermijn en renteberekening.

13. CHEQUE
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Onverminderd het in de artikelen 2, 7, en 30 van deze Algemene Bankvoorwaarden bepaalde gelden voor het chequeverkeer tussen de cliënt en de Bank de volgende       
bepalingen:
a.
de cliënt is verplicht het hem door de Bank ter hand gestelde chequeboek zorgvuldig te bewaren teneinde elk frauduleus gebruik daarvan te voorkomen;          
hij zal desondanks terstond, nadat verlies of ontvreemding of frauduleus gebruik van chequeboek of cheques te zijner kennis komt daarvan aan de Bank              
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schriftelijk mededeling doen. Indien de Bank tot betaling op een verloren gegane of ontvreemde, onrechtmatig gebruikte, vervalste of valselijk opgemaakte   
cheque is overgegaan, zonder dat zij tevoren de bovenbedoelde mededeling heeft ontvangen, zal zij bevoegd zijn de cliënt te debiteren voor het uitbetaalde
bedrag.
de cliënt moet de door hem af te geven cheques op zodanige wijze invullen dat vervalsing zo veel mogelijk wordt tegengegaan; het bedrag waarvoor de           
cheque wordt uitgeschreven moet zowel in cijfers als in letters zodanig op de cheque gesteld worden dat bijvoeging van cijfers of woorden, zonder dat zulks
direct in het oog valt, niet mogelijk zal zijn.
de cliënt is verplicht zijn chequeboek, indien hij daarvan geen verder gebruik zal maken en/of indien de rekeningverhouding eindigt, onmiddellijk aan de       
Bank te retourneren.

Het is de cliënt niet toegestaan om cheques te trekken of andere betalingsopdrachten aan de Bank te verstrekken indien hij niet voldaan heeft aan zijn verplichting           
ervoor zorg te dragen dat de Bank op de dag van aanbieding van de opdracht voldoende fonds(en) ter betaling aan de begunstigde onder zich heeft. Indien niet aan       
deze verplichting is voldaan is de Bank geenszins verplicht tot uitvoering van de betalingsopdracht over te gaan en kan de Bank de rekening sluiten indien dat naar haar
oordeel gewenst is. Gaat de Bank desondanks onverplicht over tot uitvoering van de betalingsopdracht, waartoe zij zich de bevoegdheid voorbehoudt, dan is zij            
gerechtigd de cliënt te debiteren voor het betaalde bedrag, de lopende rente en de kosten als bedoeld in artikel 25 van deze Algemene Bankvoorwaarden. De cliënt is        
alsdan verplicht het daardoor ontstane debetsaldo op eerste aanvraag van de Bank terstond aan te zuiveren.

14. EFFECTEN
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De Bank is bevoegd alle opdrachten tot aan- en/of verkoop van vreemde waarden, effecten, coupons, handelspapier, alsmede tot uitzetting of opneming van gelden         
tegen onderpand van effecten uit te voeren te harer keuze met zichzelf of met derden als wederpartij.
De Bank belast zich met betrekking tot de aan haar daartoe door de cliënt toevertrouwde effecten met de tot de normale administratie dier effecten behorende werk-       
zaamheden, zoals het knippen en verzilveren van coupons en dividendbewijzen en/of het incasseren van uitgelote obligaties. De Bank is ten deze niet aansprakelijk           
indien en voor zover zij van voor de administratie van belang zijnde gegevens redelijkerwijs geen kennis kon dragen.
De Bank verplicht zich ervoor te zorgen dat te allen tijde de nummers van de effecten welke van de cliënten onder de Bank zelf berusten voor iedere cliënt afzonderlijk   
vaststaan. Zij verantwoordt die nummers aan de cliënt ten aanzien van effecten welke aan uitloting onderhevig zijn of waarbij aan bepaalde nummers speciale rechten
zijn verbonden en ten aanzien van de andere effecten, indien en voor zover de cliënt dit uitdrukkelijk verzoekt.

15. WAARDEN ONDER DERDEN
Tenzij de cliënt schriftelijk te kennen heeft gegeven zulks niet te wensen, maken de ten name van de Bank ten behoeve van de cliënt onder derden berustende waarden deel uit
van de in totaal op de algemene rekeningen en depots ten name van de Bank bij die derden gedeponeerde waarden. De Bank is te allen tijde gerechtigd om ter voldoening aan
haar verplichting tot afgifte aan de cliënt van die waarden te volstaan met aan die derden opdracht te geven die waarden ter beschikking van de cliënt te stellen of haar eigen desbetreffende rechten jegens die derden aan de cliënt over te dragen.
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16. ELECTRONISCHE DIENSTVERLENING EN INTERNET BANKIEREN
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De Bank streeft naar een adequaat functioneren van voorzieningen ten behoeve van haar dienstverlening (bijvoorbeeld apparatuur, programmatuur, systemen, infra-     
structuur, netwerken), maar staat er niet voor in dat deze voorzieningen continu actief en storingsvrij zullen zijn. De Bank streeft ernaar onderbreking / storing, voor       
zover dit binnen haar invloedsfeer ligt, binnen redelijke grenzen te vermijden of anders de onderbreking / storing binnen redelijke tijd te verhelpen.
De Bank biedt, binnen dit kader, de cliënt elektronische diensten aan als Internet bankieren. De cliënt dient bij gebruikmaking daarvan alle zorgvuldigheid in acht te       
nemen waaronder de geheimhouding van aan de cliënt toegekende gebruikersnaam, een wachtwoord en eventueel andere codes. Schade ontstaan als gevolg van         
onbevoegd gebruik van de toegangsmiddelen komt geheel voor rekening van de cliënt.
De Bank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het niet naar behoren functioneren van de elektronische faciliteiten. De Bank kan evenmin
aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van gebrekkige infrastructuur van haar dienstverleners of van de cliënt.

17. DEPOSITO
I.
n
g
e
b
II.
h
d
v
III.
o
IV.
1v

De Bank kan belegging van gelden op deposito aanvaarden op door de Bank te bepalen voorwaarden. Deposito’s kunnen aangeboden worden aanvaard op een reke-  
ning danwel onder het verstrekken van een depositobewijs op naam. De cliënt is gehouden het depositobewijs zorgvuldig te bewaren. Dit depositobewijs is uitsluitend
geldig indien het rechtsgeldig door de Bank is getekend, voorzien is van een rekeningnummer danwel een depositonummer en stempel van de Bank in originali, daarop
een gelijkluidend bedrag zowel in cijfers als in letters is ingevuld, alsmede voorzien is van de expiratiedatum, het interestpercentage en het gestorte kapitaal. Depositobewijzen zijn niet overdraagbaar.
Het depositobewijs waarvan het gestorte kapitaal op de uitgiftedatum is ontvangen door de Bank, wordt op de vervaldag in zijn geheel uitbetaald. Terugbetaling van      
het gestorte kaptaal en de daarop verschenen rente geschiedt uitsluitend tegen de teruggave van het originele depositobewijs en een bewijs van kwijting dat door de    
deposant is getekend. Het depositobewijs wordt betaalbaar gesteld op de overeengekomen datum van verval van het geplaatste deposito. Het vroegtijdig beëindigen      
van een deposito is niet mogelijk, tenzij dit door de Bank wordt toegestaan.
Een depositobewijs vervalt aan de Bank indien 10 jaren na haar betaalbaarstelling geen uitbetaling is gevraagd. Na dit verval kan de cliënt hieraan geen rechten meer  
ontlenen. De Bank verstrekt geen duplicaat-depositobewijs. Bij het in het ongerede raken van een depositobewijs van de cliënt zal de Bank bevrijd zijn na uitbetalingen
aan een ieder die van zijn recht doet blijken, zulks ter beoordeling van de Bank en overigens te goeder trouw gedaan.
De interest wordt door de Bank periodiek uitgekeerd op een termijn zoals overeengekomen tussen de Bank en de deposant. Geen rentevergoeding vindt plaats na de   
vervaldag van het depositobewijs, noch over de niet opgenomen rente.

18. SAFELOKET
I.
k
t
II.

De Bank biedt aan haar cliënten de dienst met betrekking tot de verhuur van safeloketten. De Bank verbindt zich behoorlijk zorg te dragen voor de afsluiting en bewa-  
king van haar safe-inrichting en is slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreekse gevolg is van onvoldoende nakoming van deze verplichting, en is beperkt   
tot het jaarlijkse huurbedrag. De Bank kan voor het beschikbaar stellen van de sleutels van het safeloket een waarborgsom bedingen.
De huurprijs dient steeds bij vooruitbetaling te worden voldaan. Huurder machtigt hierbij de Bank onherroepelijk de verschuldigde huur voor een vol jaar bij verschijnen
van zijn rekening af te schrijven.
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De huurovereenkomst wordt geacht na expiratie van de eerste periode waarvoor zij is aangegaan, telkens te zijn verlengd met een jaar, tenzij deze uiterlijk twee weken
voor afloop van een termijn schriftelijk is opgezegd. De Bank kan te allen tijde de huur doen eindigen tegen terugbetaling van de huurprijs over de nog niet verstreken
gebruikte termijn.
De toegang tot het safeloket wordt door de Bank verleend op door de Bank te bepalen dagen en uren. Huurder kan een derde uitsluitend toegang tot het safeloket ver-            
schaffen door middel van een volmacht. Deze volmacht, op te maken op een door de Bank te verstrekken formulier, moet ook de handtekening dragen van de gevolmachtigde. De huurder blijft steeds aansprakelijk voor alle schade die voor de Bank mocht voortvloeien uit de handelingen verricht door de gevolmachtigde. Tegenover
de Bank is de intrekking der volmacht slechts van kracht indien haar daarvan bij aangetekende brief mededeling is gedaan.
Huurder mag het safeloket slechts gebruiken ter bewaring van documenten, waardepapieren, edele metalen, juwelen of andere door de Bank goed te keuren voorwerpen. Bewaring van zaken en/of materialen, hoe dan ook genaamd, die een onwettig of onrechtmatig karakter hebben of kunnen veroorzaken, danwel schade kunnen
veroorzaken is verboden.
Huurder is aansprakelijk voor alle schade die te wijten is aan niet nakomen van deze bepalingen. Huurder is op verzoek van de Bank verplicht de inhoud van het safeloket aan haar te tonen.
Het safeloket wordt afgesloten door huurder onder medewerking van de Bank en kan slechts door huurder en de Bank gezamenlijk worden geopend. Huurder zal voor
de goede bewaring van de hem ter hand gestelde sleutels zorgdragen. In geval hij een of meer sleutels mocht verliezen dient hij daarvan terstond per aangetekend          
schrijven kennis te geven aan de Bank, opdat deze onmiddellijk voor rekening van huurder maatregelen kan nemen tot wijziging van het slot en tot vervaardiging van
nieuwe sleutels. Indien huurder verzuimt het verlies van sleutels terstond ter kennis van de Bank te brengen, is hij voor de gevolgen van dat verzuim aansprakelijk.
Gedurende faillissement of surseance van een huurder zal alleen aan de curator danwel de bewindvoerder van de huurder toegang tot het safeloket worden verleend.
Indien de huurovereenkomst met meer dan één huurder is aangegaan, zal bij faillissement of surseance van een huurder alleen toegang tot het safeloket worden ver-   
leend aan de curator danwel de bewindvoerder van  huurder en de andere huurder(s) gezamenlijk.
Indien beslag is gelegd ten laste van de huurder c.q. ten laste van één van de huurders op de inhoud van het safeloket zal huurder c.q. de huurders tijdens de duur van
dat beslag niet tot het safeloket worden toegelaten. Indien de huur eindigt voordat het beslag is opgeheven zal de Bank gerechtigd zijn de inhoud van hat safeloket door
een notaris te laten vaststellen na geforceerde opening zulks tot het totstandbrenging van een gerechtelijke bewaring danwel naar eigen inzichten te handelen ter            
bewaring van de geconstateerde inhoud. Alle kosten die hieruit voorvloeien komen ten laste van de huurder.
De Bank is gerechtigd om de toegang tot het safeloket te weigeren wanneer blijkt dat cliënt zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden; wanneer er beslag
is gelegd; of uit hoofde van een verplichting voortvloeiende uit een wettelijke regeling of overeenkomst.
Zodra de huurtermijn is geëindigd zal de huurder het safeloket ontruimen en de door de Bank aan hem ter beschikking gestelde sleutels aan de Bank ter hand stellen. Bij
gebreke daarvan zal de Bank gerechtigd zijn de inhoud van hat safeloket door een notaris te laten vaststellen na geforceerde opening zulks tot het totstandbrenging van
een gerechtelijke bewaring, danwel naar eigen inzichten te handelen ter bewaring van de geconstateerde inhoud. Alle kosten die hieruit voorvloeien komen ten laste  
van de huurder.
De inhoud van een safeloket strekt tezamen met de waarborgsom te Bank tot pand voor al hetgeen de Bank van de safelokethuurder verschuldigd is of zal zijn.
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19. ADRES(WIJZIGING)
I.
B
c
II.

De cliënt is verplicht aan de Bank schriftelijk opgave te doen van het adres waarnaar alle voor hem bestemde stukken dienen te worden gezonden. Dit adres blijft tegen
over de Bank van kracht, zolang de Bank van de cliënt geen schriftelijke opgave van een ander adres heeft ontvangen, een en ander behoudens de bevoegdheid van de
Bank om, indien mocht blijken dat de cliënt geen bekende woon- of verblijfplaats in Suriname heeft, voor het doen van schriftelijke opgaven en mededelingen de procedure te volgen als aangegeven in de artikelen 6 en volgende van het Surinaams Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De cliënt is gehouden de Bank van zijn adreswijziging, alsmede van de wijziging van de plaats waar aan de Bank tot zekerheid verbonden zaken zich bevinden , binnen
tweemaal 24 uur die wijziging in kennis te stellen.

20. ZEKERHEDEN C.Q. DEKKINGEN
I.
b
w
b

h
v

b
e
o
s
l
v

Al hetgeen de Bank of een derde voor haar uit welke hoofde ook, van of voor de cliënt, al dan niet onder tijdsbepaling of voorwaarde, waaronder, doch niet beperkt tot,
alle huidige en toekomstige zaken, waardepapieren en effecten, onder zich heeft of verkrijgt, of aan hem is of wordt verschuldigd, waaronder begrepen doch niet         
beperkt tot roerende en onroerende zaken, strekt de Bank tot onderpand c.q. zekerheid voor hetgeen zij, uit welke hoofde ook, al dan niet opeisbaar of onder voor-    
waarde, van hem te vorderen heeft of zal hebben. De Bank aanvaardt hierbij reeds nu voor alsdan deze zekerheden.  
II.
De Bank is onherroepelijk gemachtigd tot uitoefening van alle aan de verpande c.q. in zekerheid gegeven zaken verbonden rechten, waaronder begrepen doch niet          
beperkt tot het recht tot inning van vorderingen, het recht tot uitwinning, het recht tot cessie, inpandgeving, belening, verkoop, verhuur, het recht tot bijwonen van    v
vergaderingen van instellingen op welke die zaken betrekking hebben en het uitoefenen van het aan die zaken verbonden stemrecht.
III.
Indien de cliënt over een deel van het onderpand c.q. zekerheid wenst te beschikken, is de Bank gehouden die beschikking, onder vrijgave van het pandrecht c.q.              
hypotheekrecht op dat deel toe te staan, indien de waarde van hetgeen haar daarna als onderpand c.q. zekerheid resteert naar haar oordeel voldoende dekking biedt
voor hetgeen zij van de cliënt te vorderen heeft of zal hebben.
IV.
De Bank is bevoegd de voor een schuld van een cliënt tot pand strekkende waarden c.q. zaken te herbelenen voor een door haar aan te gane schuld mits die schuld niet
hoger dan de vordering op de cliënt is, de herbelening slechts geschiedt tot zodanige omvang als de Bank zelf voor de dekking van hetgeen zij van de cliënt te vorderen
heeft of zal krijgen op het moment van de herbelening redelijkerwijs nodig heeft en de herbeleende waarden onmiddellijk na de aflossing van de schuld door de cliënt
uit de herbelening worden vrijgemaakt.
V.
De Bank heeft te allen tijde de bevoegdheid de plaats(en) waar de aan de Bank verbonden panden, alsmede de in fiduciaire eigendom overgedragen goederen zich        
bevinden, te bezoeken of te doen bezoeken en naar de toestand waarin deze verkeren, een onderzoek te doen en zich van de waarde daarvan op de hoogte te stellen
en indien nodig voor rekening van de debiteur c.q. kredietnemer te doen taxeren c.q. hertaxeren. De Bank is gerechtigd om te allen tijde de in fiduciaire eigendom          
overgedragen goederen terug te nemen waaraan de debiteur c.q. kredietnemer of zijn rechtsverkrijger verplicht is alle medewerking te verlenen. De Bank is niet aan-        
sprakelijk voor schade die eventueel ontstaat als gevolg van de terugname van de zaken.
VI.
De debiteur c.q. kredietnemer is gehouden voor het object dat hij in fiduciaire eigendom heeft overgedragen aan de Bank als een goed huisvader te zorgen, het behoorlijk te onderhouden en op eigen kosten alle nodige reparaties in overleg met de Bank door een deskundige te doen uitvoeren. Hij mag het object niet verbouwen of          
veranderen, aan derden in gebruik geven of aan derden in eigendom overdragen zonder voorafgegane schriftelijke toestemming van de Bank.
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21. MEDEWERKING TOT INZAGE VAN BOEKHOUDING
De kredietnemer die een onderneming in de vorm van en zaak heeft, is gehouden, zulks ter beoordeling van de Bank, steeds inzage van zijn boekhouding te laten nemen door een
afgevaardigde van de Bank en binnen 3 kalendermaanden na  het einde van elk boekjaar aan de Bank afschrift te zenden van de gedetailleerde balans, en winst- en verliesrekening, welke is opgemaakt door een accountants- of administratiekantoor dat door de Bank is goedgekeurd.

22. VERREKENING
De Bank is steeds bevoegd alle gelden die zij uit welke hoofde ook aan de cliënt al dan niet opeisbaar is verschuldigd te verrekenen met alle gelden, die de cliënt haar al dan niet
opeisbaar uit welke hoofde ook verschuldigd is, ongeacht de valutasoort. De verrekening vindt plaats tegen de waarde per de dag van verrekening. De Bank zal nadat zij van deze
bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, de cliënt hiervan op de hoogte stellen.

23. WIJZIGINGEN VAN RENTES, KOSTEN EN PROVISIES
Het percentage van de door de cliënt verschuldigde, respectievelijk aan hem te vergoeden rente evenals enig andere door de Bank aan de cliënt in rekening te brengen provisies en
kosten, worden door de Bank vastgesteld en kunnen door haar te allen tijde worden gewijzigd indien de algemeen geldende rentestand zich wijzigt en/of om de Bank moverende
redenen. De cliënt zal van deze wijziging op de hoogte worden gesteld, door een schriftelijke of publieke bekendmaking. De geldende voorwaarden voor renten, provisies en kosten
zijn steeds beschikbaar voor de klant bij elk kantoor van de Bank.

24. ALGEHELE OPEISBAARHEID EN VEREFFENING
I.
w
II.
i

v

b

Al hetgeen de cliënt te eniger tijd en uit welke hoofde ook aan de Bank verschuldigd is, zal – tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dan wel enige    
wetsbepaling met inachtneming van een termijn voorschrijft – te allen tijde terstond opeisbaar en vereffenbaar zijn.
Elk krediet kan – ook al is een aflossings- of opzeggingstermijn overeengekomen dan wel een bepaalde afloopdatum gesteld – zonder dat daartoe enige opzegging,            
ingebrekestelling of enige andere formaliteit vereist zal zijn, onmiddellijk opgeëist worden in de volgende gevallen:
a.
indien de cliënt enige voorwaarde waaronder een krediet verleend is, of enigerlei andere verplichting uit welke hoofde ook jegens de Bank niet, niet tijdig of
niet behoorlijk nakomt;
b.
bij besluit tot ontbinding of liquidatie, bij besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of verplaatsing van het bedrijf van de cliënt naar het buitenland, wanneer
blijkt dat de cliënt bij de uitoefening van zijn bedrijf in strijd handelt met enig wettelijk voorschrift, bij verlies van rechtspersoonlijkheid van de cliënt,
alsmede bij uittreden van een of meer vennoten van de cliënt;
c.
bij wijziging van de reglementen, statuten of leiding van een bedrijf, welke naar het oordeel van de Bank haar belangen schaadt of wanneer wijziging mocht
komen in de samenstelling van de aandeelhouders zonder voorafgaande goedkeuring van de Bank. De Bank wordt geacht zich met een wijziging te hebben
verenigd indien zij binnen een maand nadat die wijziging haar bij aangetekend schrijven door de cliënt ter kennis is gebracht, niet heeft gereageerd;
d.
bij overlijden, ondercuratelestelling, emigratie, wijziging van het huwelijksgoederenregime, verzoek tot of aangifte van faillissement, aanvraag van surseance
van betaling of aanbieding van akkoord buiten faillissement van de cliënt of van een of meer vennoten, alsmede indien de cliënt ophoudt zijn beroep of         
bedrijf uit te oefenen of de bevoegdheid tot het uitoefenen van zijn beroep of bedrijf verliest;
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e.
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o

z
III.
d
m
b

in geval blijkt dat ter verkrijging of verlenging van krediet onjuiste gegevens zijn verstrekt, dan wel gegevens zijn verzwegen en van de Bank redelijkerwijs niet
verwacht kon worden dat zij het krediet aldus verstrekt dan wel verlengd zou hebben – althans niet onder de zelfde voorwaarden - indien haar de juiste         
respectievelijk verzwegen gegevens bekend waren geweest;
f.
indien een naar het oordeel van de Bank overwegend deel van de roerende en/of onroerende zaken van de cliënt ten behoeve van derden wordt bezwaard,
daarop executoriaal dan wel conservatoir beslag wordt gelegd en laatstgenoemde beslag niet binnen 30 dagen na de dag van beslaglegging is vernietigd of   
                    opgeheven, dan wel indien de roerende en/of onroerende zaken geheel of voor een belangrijk gedeelte zulks naar het oordeel van de Bank, zijn teniet gedaan
of beschadigd, worden onteigend of geconfisqueerd;
g.
indien een der onder a, b, c, d, e of f vermelde omstandigheden zich voordoet met betrekking tot een borg van de cliënt;
h.
bij onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling tegen of afkoop van een strafrechtelijke vervolging door de cliënt of diens medepartij of zekerheidssteller ter
zake van een delict waardoor de belangen van de Bank kunnen worden geschaad;
i.
bij opzegging van de relatie.
De cliënt is verplicht op eerste aanvraag van de Bank het verschuldigde, al naar gelang de Bank vordert, geheel of gedeeltelijk te voldoen. In geval het door de cliënt aan
de Bank verschuldigde onmiddellijk opeisbaar geworden is, is de Bank gerechtigd naar haar keuze alle zekerheden of een gedeelte daarvan zonder voorafgaande som-  
matie of ingebrekestelling te realiseren op het tijdstip en op de wijze die haar wenselijk voorkomt, teneinde uit de opbrengst daarvan het aan de Bank volgens haar          
boeken verschuldigde, met rente en kosten, te verhalen.

25. KOSTEN
Alle voor de Bank uit de relatie met de cliënt voortvloeiende kosten met inbegrip van de kosten die op de gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering van aan de Bank verschuldigde bedragen komen voor rekening van de cliënt. Onder deze kosten zijn onder meer begrepen: briefporto-, telefoon-, fax-, e-mail- en zegelkosten, belastingen welke terzake
van betaling van rente en/of aflossingen als zodanig geheven mochten worden, de kosten van boekenonderzoek en andere onderzoekingen of van taxaties, in te stellen of ingesteld
door of in opdracht van de Bank, de kosten met betrekking tot zaken die aan de Bank tot zekerheid strekken en in het algemeen kosten voor opslag, bewaring en assurantie van
goederen die de Bank ten behoeve of voor rekening van de cliënt onder zich heeft – met dien verstande dat de Bank, tenzij zulks uitdrukkelijk met de cliënt is overeengekomen,
niet tot verzekering verplicht is – alsmede de kosten voor hulp en bijstand van de rechtskundige raadsman van de Bank of proceskosten, onverschillig of zij tegenover de cliënt zijn
gemaakt of in verband met geschillen van de cliënt met derden omtrent de vermogenswaarden, die de Bank van de cliënt onder zich heeft of onder derden laat berusten.

26. BEWIJSMIDDEL
Tegenover de cliënt strekt de boekhouding van de Bank, gelijk deze blijkt uit een door haar getekend uittreksel uit haar boeken, tot volledig bewijs, zolang de cliënt de onjuistheid
daarvan niet heeft aangetoond.

27. BEROEP
I.

Tegenover de Bank kan geen beroep worden gedaan op inschrijvingen in het Handelsregister, in het Huwelijksgoederenregister of in andere openbare registers, of op
andere publicaties of op wijzigingen daarin.
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II.

Beroep op een overeengekomen afwijking van deze Algemene Bankvoorwaarden kan slechts worden gedaan, indien zodanige afwijking schriftelijk is overeengekomen.

28. AANSPRAKELIJKHEID
I.
H
v
o
d
II.
m
III.
h
IV.
v
o
e
V.

De leden van een vennootschap onder firma zijn, ongeacht de bepalingen in hun vennootschapsovereenkomst en ongeacht hetgeen omtrent hun bevoegdheid in het
Handelsregister is vermeld, hoofdelijk tegenover de Bank verbonden, zulks voor elk onderwerp en tot ieder bedrag. Uitgetreden vennoten (of bij ontbinding: gewezen  
vennoten) blijven tegenover de Bank hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de Bank van de Vennootschap en van de vennoten al dan niet opeisbaar en al dan niet       
onder voorwaarde te vorderen heeft op het ogenblik dat de Bank kennis heeft kunnen nemen van een daartoe schriftelijk tot de Bank gerichte mededeling van uittreding c.q. ontbinding, dan wel te vorderen krijgt uit hoofde van een op dat ogenblik reeds bestaande rechtsbetrekking.
Indien twee of meer personen zich bij een kredietovereenkomst als debiteuren c.q. (mede)kredietnemers verbonden hebben, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk tot nakoming van alle verbintenissen uit de kredietovereenkomst en uit deze Algemene Bankvoorwaarden voortvloeiende.
De Bank is niet aansprakelijk voor de gebreken van documenten en waardepapieren die zij voor de cliënt onder zich heeft of zal verkrijgen, noch voor de juistheid van
het daarin vermelde, tenzij verkregen uit transacties die zij met zichzelf als wederpartij heeft gesloten.
Voor de gevolgen van overmacht van welke aard dan ook, niet beperkt tot – doch daaronder in ieder geval mede begrepen – beschikkingen, beslissingen en maatregelen      
van de overheid c.q. het wettige of wettelijke gezag, oorlog, internationale of nationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, onlusten, oproer, arbeids-            
ongeregeldheden, ook onder haar eigen personeel, storingen in eigen bedrijf of gelijke voorvallen bij bedrijven van welke diensten gebruik wordt gemaakt, uitsluiting
en boycot en natuurgeweld, is de Bank niet aansprakelijk.
De Bank wordt tegenover derden alleen en uitsluitend gebonden middels handtekeningen, zoals opgenomen in het Handtekeningenboekje van de Bank, alsmede door
handelingen van de handelingsbevoegden, zoals deze blijken uit het Handelsregister.

29. HET NATIONALE EN INTERNATIONALE BETALINGSVERKEER
Bij de dienstverlening aan de cliënt inzake het nationale en internationale betalingsverkeer spant de Bank zich ervoor in om ervoor zorg te dragen dit op de meest gepaste en
efficiënte wijze plaatsvindt en tracht zij alle voorzienbare obstakels weg te nemen die hinder of stagnatie voor de cliënt kunnen inhouden. Deze zorg houdt een uitsluitend een
inspanningsverplichting in doch niet een resultaatsverplichting. De cliënt is gehouden de Bank te voorzien van de juiste informatie om haar streven en inspanningen daartoe op
effectieve wijze te realiseren. De Bank is nimmer aansprakelijk voor hinder, stagnatie, ongerief of nadelen ontstaan als gevolg van onjuist of onvolledig verstrekte gegevens c.q.
informatie door de cliënt. Evenmin is de Bank aansprakelijk voor fouten, tekortkomingen van of stagnaties door derden van wie de Bank afhankelijk is voor het volvoeren van het
betalingsverkeer. Evenmin is de Bank aansprakelijk voor hinder, stagnatie en nadelen als gevolg van overmachtsituaties c.q. overheidsmaatregelen.

30. KANTOREN EN AFDELINGEN VAN DE BANK
Alle mededelingen, opgaven of opdrachten worden geacht alleen te betreffen het kantoor c.q. de afdeling van de Bank waaraan zij zijn gericht c.q. waarvan zij zijn uitgegaan en
worden mitsdien niet geacht bekend te zijn aan andere kantoren c.q. afdelingen van de Bank. Zijn echter mededelingen, opgaven of opdrachten van de cliënt mede bestemd voor
andere, uitdrukkelijk opgegeven kantoren c.q. afdelingen van de Bank dan die waaraan zij zijn gericht, dan gelden zij voor die andere kantoren c.q. afdelingen van de Bank zodra
deze kantoren c.q. afdelingen daarvan redelijkerwijs hebben kunnen kennis nemen.
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31. BEMIDDELING EN ONDERSTEUNING VAN DERDEN
De Bank is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de cliënt gebruik te maken van de bemiddeling en ondersteuning van derden, alsmede effecten en andere waarden
van de cliënt ten name van de Bank ten behoeve van de cliënt onder derden te doen berusten, indien een juiste uitvoering van de opdrachten van of overeenkomsten met de cliënt
zulks naar het uitsluitend oordeel van de Bank wenselijk maakt. De aansprakelijkheid van de Bank is in deze gevallen die van de lasthebber, die de bevoegdheid heeft een ander
in zijn plaats te stellen. Desgevraagd zal de Bank de naam van de derden die zij inschakelt aan de cliënt noemen. Indien de cliënt hetzij bij het geven van de opdracht hetzij naderhand de voorkeur mocht geven aan andere derden dan die welke de Bank wil gebruiken of reeds gebruikt, zal de Bank, indien redelijkerwijs mogelijk, aan deze voorkeur gevolg
geven, doch zulks uitsluitend voor rekening en risico van de cliënt.

32. UITWISSELING VAN INFORMATIE MET DERDEN
De Bank is gerechtigd om ter uitvoering van wettelijke verplichtingen of verplichtingen voortvloeiende uit of ontleend aan de daaraan verwante regelingen, richtlijnen en instructies
of ter voldoening aan een verplichting voortvloeiende uit een gesloten overeenkomst c.q. verdrag met een derde partij, zijnde al dan niet een publiekrechtelijk orgaan en ongeacht
haar jurisdictie, hetzij ter uitvoering van een nationaal, regionaal, internationaal of mondiaal verdrag c.q. overeenkomst, verplichting of afspraak, alle informatie van een cliënt
aan de bedoelde derde partij, instantie of orgaan te verstrekken en zo nodig documenten of kopieën daarvan, betrekking hebbende op de cliënt, ter beschikking te stellen, daarin
inzage te verlenen, het een en ander ter voldoening aan de doelstellingen die daarbij ten grondslag liggen of hebben gelegen. De Bank is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen
die eventueel daaruit voor de cliënt voortvloeien. Daar waar bij het volbrengen van de voormelde verplichtingen door de Bank medewerking van de cliënt is vereist, is hij gehouden
deze te verlenen. De Bank is bevoegd voor, namens en ten behoeve van de genoemde rechtssubjecten en ten laste van de cliënt al die handelingen te verrichten en die maatregelen te treffen welke hun grondslag vinden in de genoemde bronnen. De Bank is te allen tijde gerechtigd om informatie over de cliënt in te winnen bij derden, zowel nationaal als
internationaal.

33. CONVERSIE
De Bank behoudt zich het recht voor om zowel debet- als creditgelden alsmede geldleningen luidende in vreemde valuta om te zetten in Surinaamse Dollar, indien de algemene
financiële en monetaire omstandigheden haar daartoe naar haar uitsluitend oordeel aanleiding geven. De kosten van deze omzetting, waaronder doch niet beperkt tot eventuele
interest- en koersverschillen komen geheel voor rekening van de cliënt.

34. BEELD- EN GELUIDSOPNAMEN
Bank mag binnen de grenzen van de toepasselijke wet- en regelgeving (beeld- en geluids-)opnamen maken en gedurende een door de Bank te bepalen periode te bewaren ten
behoeve van doeleinden als een goede bedrijfsvoering, veiligheidsvoorziening, bewijslevering, criminaliteitsbestrijding en kwaliteitsbewaking en ter beschikkingstelling van justitiële autoriteiten.

35. NEDERLANDSE TAAL
De communicatie tussen de Bank en de cliënt geschiedt in de Nederlandse taal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Bank kan verlangen dat de cliënt documenten die
luiden in een andere taal dan het Nederlands, ten genoegen van haar op kosten van de cliënt in het Nederlands of in een andere door de Bank akkoord bevonden taal laat vertalen
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door een daartoe naar het oordeel van de Bank bekwaam persoon, bij voorkeur een beëdigd vertaler.

36. BEWAAR- EN GEHEIMHOUDINGSPLICHT
1.
c
2.

De cliënt moet aan hem ter beschikking gestelde middelen zoals formulieren, informatiedragers, communicatie- en beveiligingsmiddelen, passen, pin- en toegangs-       
codes en wachtwoorden zorgvuldig bewaren en behandelen. De cliënt moet met persoonlijke pin- en toegangscodes en dergelijke zorgvuldig omgaan en deze geheim
houden voor andere personen. De cliënt houdt zich aan de door de Bank gegeven beveiligingsvoorschriften.
Als de cliënt weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat door of namens de Bank aan hem ter beschikking gestelde middelen in handen van een onbevoegde zijn geraakt
of daarmee misbruik is of kan worden gemaakt of dat een onbevoegde zijn pin- en/of toegangscode(s) kent, moet hij daarvan terstond mededeling doen aan de Bank.

37. WIJZIGING VAN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN
Wijzigingen en/of aanvullingen van deze Algemene Bankvoorwaarden door de Bank zullen ook voor de cliënt bindend zijn vanaf een maand  nadat aan de deponering hiervan ter
griffie van het kantongerecht in het Eerste Kanton, door publicatie in een dagblad en in de publieke ruimtes van de Bank ruime bekendheid is gegeven, onder de ter beschikking
aan de cliënt op elk kantoor van de Bank, danwel onmiddellijk bij nadere overeenkomst tussen de Bank en de cliënt.

38. GEDEELTELIJKE NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID
Mocht een bepaling in deze Algemene Bankvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is.
Als een bepaling in deze Algemene Bankvoorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, wordt zij vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of
vernietigbare bepaling benadert.

39. TOEPASSELIJK RECHT
Op alle handelingen, producten, diensten en documenten van de Bank is het Surinaamse recht van toepassing. Geschillen tussen de Bank en haar cliënten worden berecht door de
bevoegde Surinaamse rechter naar het Surinaamse recht tenzij de Bank als eisende partij de voorkeur geeft aan een daarvoor in aanmerking komende buitenlandse rechter en/of
toepassing van het daarvoor in aanmerking komend buitenlandse recht.

Paramaribo,  30 JUNI 2013
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