
TARIEVEN GELDIG PER 1 mei 2010 TARIEFDOM09

DOMESTIC

OMSCHRIJVING REKG TARIEF Opmerking

ADMINISTRATIEKOSTEN

Adm.kn.i.v.m. opheffing/reactiveren rekg 460.03.85 SRD 25,=

kosten in rekening te brengen bij opheffing van een

nieuwe rekening binnen een periode van 3 maanden

alsmede de heractivering van een opgeheven rekening

Administratiekosten stoppayment orders 460.03.85       SRD 10,=

kosten in rekening te brengen bij aangifte van zoek-

geraakte cheque(s). In ICBS wordt melding hiervan ge-

maakt.

General Fee (per kwartaal) 461.10.77        SRD 9,=

kosten i.v.m. salarisboekingen, periodieke opdrachten,

chequegiroformulieren

voor zakelijke klanten 461.10.77 SRD 11,50 Gewijzigd

Cheque Fee

kosten in rekening te brengen voor alle 461.10.85        SRD 2,50      

persoonlijke cheques welke ter verzilvering in  

kontanten worden aangeboden tot een bedrag 

van SRD 1.000,= aan een onzer kassa's

kosten in rekening te brengen voor alle 461.10.85        SRD 2,50

kontante disposities op gewone spaarrekeningen 

(inclusief spaarboekjes) tot een bedrag van

SRD 1.000,= aan één onzer kassa’s

* Deze fee wordt niet in rekening gebracht

  aan pensioengerechtigden.

Faxkosten (per maand) 660.12.33 SRD 50,=

kosten in rekening tevoor het dagelijks faxen van 

mutaties of saldo van rekeningen.

BETALINGSVERKEER

Betaalbaarstelling  460.02.53 1% V/H BEDRAG

betaalbaarstelling I.o.v. een rekeninghouder aan een niet- Min. SRD 15,=

rekeninghouder van een bank voor het verrichten van Max. SRD 50,= 

contante uitbetaling waarbij de begunstigde moet

worden opgeroepen of waarbij het bedrag ter beschik-

king moet worden gehouden.



OMSCHRIJVING REKG TARIEF

VERSTREKTE FORMULIEREN

giro

Kosten afschriften     SRD            Binnenland 460.05.55        SRD 0,65

                                                    Buitenland spaar        SRD 3,55

vergoeding voor drukkosten van afschriften, enveloppen, 460.74.52

sorteerloon, verzendkosten en bewaarloon.

werkelijke porto kosten. giro

Kosten afschriften          VV         Domestic 460.05.60 USD 0.25/EUR 0.25

spaar

460.74.58

                                                    Abroad giro USD 1.50/EUR 1.00

460.05.60

spaar

460.74.58

Kosten ATM kaarten 460.03.85       SRD 10,=

kosten in rekening te brengen voor de ver-

vanging van een in ongerede geraakte of

beschadigde kaart.

Administratie kosten voor het vernietigen van niet 460.03.85      SRD 20,=

opgehaalde ATM kaarten.

Kosten hoesjes ATM kaarten 460.03.85       SRD 3,=

kosten in rekening te brengen voor de verstrekking 

van een tweede en/of volgende hoes. De eerste wordt

gratis verstrekt; voor elke volgende zal moeten 

worden betaald.

OVERIGE FACILITEITEN

Huur Safeloketten 460.03.34

Jaarlijkse vergoeding voor het ter beschikking

stellen van safeloketten.

met een inhoud van 4 t/ 12.5 dm³ SRD  135,= Gewijzigd

met een inhoud van 14 t/m 20 dm³ SRD  180,= Gewijzigd

met een inhoud van 21 t/m 50 dm³ SRD  225,= Gewijzigd

met een inhoud van > 90 dm³ SRD  750,= Gewijzigd

Waarborgsom Safeloketten 260.89.12 EUR 350,= Gewijzigd

260.43.21 SRD Tegenwaarde

Bij verlies van een of beide sleutels

werkelijke kosten in rekening te brengen, zijnde aanschaf- 660.12.25 EUR 350,= Gewijzigd

kosten in vreemde valuta of tegenwaarde daarvan 

Huur Nachtkluis 460.03.26

Jaarlijkse vergoeding voor het ter beschikking stellen       SRD 60,=

van nachtkluisruimte met gebruik van casettes.

(tarief per cassette)

Waarborgsom Nachtkluis per cassette 260.89.39       EUR 45,=

260.41.51 SRD Tegenwaarde

Waarborgsom Buitensleutel  Nachtkluis 260.89.39       EUR 32,=



260.41.51 SRD Tegenwaarde

OMSCHRIJVING REKG TARIEF

INFORMATIES

Gegoedheidsverklaringen 460.02.53        SRD 50,=

vergoeding voor het op verzoek van client verstrekken

van gegoedsheidsverklaringen aan derden i.v.m. de

aanvraag visa, openen van rekeningen, enz.

DIVERSEN

Bezorgloon cheque-giroformulieren 660.12.41 Werkelijke

kosten voor het verzenden van chequegiroformulieren Portokosten Plus

Adm.kst. SRD 5,=

Kosten niet opgehaalde cheque-giroformulieren.       SRD  10,=

Administratie kosten voor het vernietigen van niet 

opgehaalde chequegiroformulieren.

Terugboeking verrekende cheques 460.04.74      SRD 25,=

kosten in rekening te brengen voor het terugboeken

van een verrekende cheque wegens onvoldoend

saldo

Beslagkosten 460.02.53       SRD 15,=

administratiekosten in rekening te brengen voor het 

onder de bank gelegd beslag op te goeden van 

rekeninghouders


