
 
CREDIT CARD VOORWAARDEN VAN GEBRUIK 

1. In deze Overeenkomst wordt verstaan onder 
a) “ATM”: automated teller machine ofwel geldautomaat 
b) “Acquirer”: de instelling die relaties met Acceptanten aangaat 

en onderhoudt voor het accepteren van een Creditcard. 
c) “Overeenkomst”: de Overeenkomst tussen de Bank en de 

Kaarthouder. 
d) “Bevoegde Gebruiker”: een Kaarthouder aan wie een 

additionele Creditcard is verstrekt overeenkomstig punt 32 
hiervan. 

e) “Bank”: de Republic Bank (Suriname) N.V en in jurisdicties 
waarin de Republic Bank actief is via een 
dochteronderneming.     

f) “Rekeningperiode”: de periode tussen de data van welke 
twee opeenvolgende Rekeningoverzichten ook. 

g) “Rekeningoverzicht”: een aan de Kaarthouder verstrekte 
staat  met daarop informatie over (maar niet beperkt tot) 
de Schuld, het te betalen minimumbedrag en de 
Uiterste Betaaldatum. 

h) “Kaarthouder”: iedere persoon aan wie of voor wiens gebruik 
een Creditcard is uitgegeven door de Bank en omvat 
ook een persoon aan wie de Bank een Creditcard heeft 
verstrekt op verzoek van de Hoofdkaarthouder 
krachtens het bepaalde in punt 34.  

i) “Geldopname”: elk voorschot in contant geld uitbetaald door 
het gebruik van de Creditcard. 

j) “Medeaanvrager”: een persoon of personen aan wie een 
Creditcard is verstrekt op basis van een van hen 
gemaakte risico- en kredietwaardigheidsbeoordeling in 
samenhang met de Hoofdkaarthouder.  

k) “Creditcard”: De Republic Bank Credit Card die verstrekt is 
aan een Kaarthouder. 

l) “Creditcardrekening”: een rekening op naam van de 
Hoofdkaarthouder welke door de Bank wordt 
bijgehouden met betrekking tot Creditcardtransacties 
en omvat tevens een gezamenlijke Creditcardrekening 
welke door de Hoofdkaarthouder is aangevraagd. 

m) “Opnamelimiet Creditcard”: het maximale totaalbedrag aan 
Geldopnames zoals van tijd tot tijd door de Bank aan de 
Kaarthouder(s) opgegeven. 

n) “Creditcardlimiet”: het maximaal toegestane kredietbedrag 
beschikbaar op eender welk moment. 

o) “Creditcardtransactie”: de aankoop van goederen of het 
verkrijgen van diensten of contanten door het gebruik 
van de Creditcard, het kaartnummer of op welke wijze 
ook zoals geautoriseerd door de Kaarthouder voor het 
debiteren van de Creditcardrekening of het gebruiken 
van de diensten die de Bank van tijd tot tijd beschikbaar 
stelt voor de Kaarthouder met betrekking tot de 
Creditcard.  

p) “Schuld”: alle bedragen (met inbegrip van Geldopnames, 
rente, servicekosten of andere vergoedingen) welke 
aan de Bank verschuldigd zijn over een Creditcard en/of 
Creditcardrekening. 

q) “Internationale Aanbieder”: Visa Incorporated, Acceptant of 
de Acquirer zoals van toepassing. 

r) “Acceptant”: de vennootschap, firma of persoon die erin 
heeft toegestemd de Creditcard te accepteren op 
vertoon daarvan door de Kaarthouder. 

s) “Aangewezen persoon”: elke persoon die schriftelijk door de 
Hoofdkaarthouder met betrekking tot de 
Creditcardrekening is aangewezen voor een 
Creditcard. 

t) “Uiterste Betaaldatum”: de datum waarop de Schuld moet 
worden betaald door. 

u) “PIN” of “Pincode”: het Persoonlijk Identificatienummer voor 
de Hoofdkaarthouder of elke additionele Kaarthouder te 
gebruiken in combinatie met de kaart.  

v) “Hoofdkaarthouder”: de Kaarthouder namens wie een 
Creditcardrekening wordt bijgehouden door de Bank. 

2. De Creditcard moet onmiddellijk door de Kaarthouder worden  
       getekend bij ontvangst en mag uitsluitend worden gebruikt: 

a) door de Kaarthouder, nadat de kaart is ondertekend; 
b) met inachtneming van het bepaalde in deze Overeenkomst 

en de voorwaarden voor gebruik van de Creditcard welke 
van kracht zijn ten tijde van het gebruik; 

c) binnen de Creditcardlimiet van de Creditcardrekening; 
d) voor het verkrijgen van de faciliteiten en voordelen welke de 

Bank van tijd tot tijd beschikbaar stelt met betrekking tot het 
gebruik van de Creditcard; 

e) onverminderd het recht van de Bank om, geheel naar eigen 
oordeel en zonder voorafgaande kennisgeving, te allen tijde 
de Creditcard te annuleren, te weigeren of opnieuw uit te 
geven, te vernieuwen of te vervangen, of het recht gebruik te 
maken van de Creditcard in te trekken ten aanzien van, of 
een verzoek tot machtiging te weigeren met betrekking tot, 
een bepaalde Creditcardtransactie en om iedere zodanige 
intrekking of weigering te publiceren. 

3. De Bank debiteert de Creditcardrekening voor het bedrag van alle 
Creditcardtransacties en elke andere verplichting van de Kaarthouder 
en elk verlies door de Bank geleden ten gevolge van het gebruik van 
de Creditcard. De Hoofdkaarthouder is gehouden alle aldus 
gedebiteerde bedragen te betalen aan de bank, ongeacht of een 
Aankoopbewijs of Bewijs van Geldopname is getekend door een 
Kaarthouder. 

4. De Bank is gerechtigd de Creditcardrekening te debiteren voor alle 
vergoedingen en kosten verbonden aan de aanschaf van de Creditcard 
en/of de vernieuwing en/of vervanging daarvan in geval van 
verlies/diefstal/beschadiging. 

5. Transacties waarbij gebruik wordt gemaakt van de Creditcard kunnen 
worden geautoriseerd door de Kaarthouder die daarvoor, naargelang 
de omstandigheden vereisen, een combinatie gebruikt van de 

Creditcard en de Pincode of Handtekening of andere 
beveiligingsgegevens geassocieerd met de Creditcard of de 
Creditcardrekening of op andere wijze zoals van tijd tot tijd door de 
Bank aan de Kaarthouder geadviseerd, met inachtneming van deze 
Overeenkomst, tot aan de vervaldatum van de Creditcard. Die 
autorisatie wordt aan de Bank of aan een Acceptant gegeven. Waar 
gebruik wordt gemaakt van een Chip en PIN, moet een PIN worden 
gebruikt voor het autoriseren van een Creditcardtransactie tenzij de 
Creditcardtransactie elektronisch wordt uitgevoerd, bijv. via telefoon of 
internet, in welk geval andere beveiligingsgegevens gevraagd zullen 
worden van de Kaarthouder voor het autoriseren van de 
Creditcardtransactie. De Kaarthouder blijft echter gehouden tot het aan 
de Bank betalen van alle bedragen gedebiteerd op de 
Creditcardrekening. 

6. Wanneer de Creditcard wordt gebruikt in combinatie met een 
automatisch systeem voor banktransacties (automated teller machine, 
afgekort “ATM”), mag dit uitsluitend gebeuren overeenkomstig de 
bedieningsvoorschriften en voorwaarden voor gebruik welke alsdan 
gelden. In het bijzonder mag de opname van contant geld de 
toegestane limiet zoals van tijd tot tijd door de Bank aan de 
Kaarthouder gemeld, niet overschrijden. 

7. Indien een Acceptant een tegoedbon afgeeft met betrekking tot een 
Creditcardtransactie, zal de Bank bij ontvangst van de tegoedbon, of 
ander eenvoudig restitutiebewijs dat voor de Bank aanvaardbaar is, de 
Creditcardrekening crediteren met het bedrag dat is aangegeven als 
verschuldigd, tenzij die tegoedbon of dat restitutiebewijs wordt 
ontvangen door de Bank dan zal het bedrag volledig betaalbaar zijn 
aan de Bank (met inachtneming van de rechten bij wet verleend aan 
de Hoofdkaarthouder) en een vordering van een Kaarthouder tegen de 
Acceptant kan geen voorwerp zijn van verrekening of tegenvordering 
ten aanzien van de Bank. 

8. De Bank is in generlei opzicht aansprakelijk indien de Creditcard niet 
wordt geaccepteerd door een derde of voor de inhouding van een 
Creditcard door de Bank, een andere financiële instelling, of enige 
verkoper van goederen of diensten. 

9. Een Creditcard mag niet worden gebruikt na zijn vervaldatum. 
10. Een Creditcard mag niet worden gebruikt als betaling voor een illegale 

Creditcardtransactie. 
11. In geval van een gezamenlijke rekening, zijn de rekeninghouders 

gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk. 
12. De Bank verstrekt aan de Kaarthouder een Persoonlijk  

Identificatienummer (PIN of Pincode) voor de Creditcard. De  
Kaarthouder kan de Pincode wijzigen op elk filiaal van de Bank. 

13. De Hoofdkaarthouder en alle Medeaanvragers ten aanzien van de 
Creditcardrekening zijn aansprakelijk tegenover de Bank voor elke 
Schuld (met inbegrip van de Schuld die de Creditcardlimiet 
overschrijdt), alsmede voor elke Schuld voortvloeiende uit enig verlies 
geleden door de Bank door het gebruik van de Creditcard.  Deze 
bepaling is van toepassing ongeacht of een aankoopbewijs of bewijs 
van geldopname al dan niet is getekend door een Kaarthouder.  

14. De Creditcard blijft te allen tijde het eigendom van de Bank en moet 
door de Kaarthouder aan de Bank, of aan elke andere persoon die 
namens de Bank optreedt, teruggegeven worden op verzoek van de 
Bank. 

15. De Bank mag te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, het 
recht om de Creditcard te gebruiken volledig of met betrekking tot 
specifieke faciliteiten annuleren of opschorten, dan wel weigeren een 
Creditcard opnieuw uit te geven, te vernieuwen of te vervangen, zonder 
aantasting in enig geval van de verplichtingen van de Kaarthouder 
tegenover de Bank welke van kracht blijven. 

16. De Kaarthouder zal met de grootst mogelijke zorg de veiligheid van de 
Creditcard garanderen en ervoor zorgen dat de Pincode onbekend blijft 
voor derden. De Kaarthouder zal het nummer van de Creditcard niet 
bekendmaken aan derden, behalve voor het verrichten van een 
Creditcardtransactie of bij het rapporteren van verlies, diefstal of 
beschadiging van de Creditcard. 

17. Ingeval de Creditcard is verloren, gestolen of om enige andere vatbaar 
is voor misbruik of indien de Pincode is bekendgemaakt in strijd met 
deze Overeenkomst, moet de Kaarthouder dit onmiddellijk melden bij 
het callcenter van de Bank of een filiaal van de Bank. Deze melding, 
indien mondeling gedaan, moet door de Kaarthouder schriftelijk of per 
fax worden bevestigd aan de Bank en wel zo snel mogelijk maar niet 
later dan 14 werkdagen daarna. 

18. De Kaarthouder moet alle informatie waarover de Kaarthouder beschikt 
met betrekking tot de omstandigheden rondom het verlies, de diefstal 
of het misbruik van de Creditcard of bekendmaking van de Pincode 
verstrekken aan de Bank, alsmede alle stappen zetten die de Bank 
nodig acht bij het terugvinden van een Creditcard die wordt vermist. 
Ingeval van een vermoeden van verlies, diefstal of misbruik, kan de 
Bank aan de Politie of andere bevoegde autoriteit informatie 
verstrekken welke de Bank, al dan niet met betrekking tot de 
Creditcardrekening of anderszins, relevant acht. Indien een Creditcard 
is opgegeven als verloren, gestolen of vatbaar voor misbruik, moet die 
Creditcard vervolgens niet meer gebruikt worden, maar in tweeën 
worden geknipt en meteen worden teruggegeven aan de Bank. 

19. De Bank is niet aansprakelijk indien zij niet in staat is tot nakoming van 
haar verplichtingen als direct of indirect gevolg van een storing aan een 
apparaat of in een gegevensverwerkingssysteem of 
transmissieverbinding, of van een arbeidsconflict of van enige oorzaak 
buiten de macht van de Bank, haar agenten, medewerkers of 
onderaannemers. 

20. Kennisgevingen betrekking hebbende op de Creditcardrekening 
worden uitsluitend gedaan aan de Hoofdkaarthouder via de post, per 
faxbericht, middels promoties uitgaande van een filiaal, bijlagen bij 
afschriften, mediaberichten, elektronische post, enz. In gevallen waarin 
er meer dan één (1) Kaarthouder is voor de Creditcardrekening, wordt 
elke per post verzonden kennisgeving verzonden naar het postadres 
opgegeven in de aanvraag en overeengekomen door de 
Hoofdkaarthouder en de Medeaanvrager(s) ten tijde van de uitvoering 
van de aanvraag, en geacht te zijn ontvangen door alle Kaarthouders 
voor de Creditcardrekening, indien bezorgd per post, binnen 48 uur na 
de postdatum en binnen 24 uur indien verzonden per faxbericht of op 
andere elektronische wijze. 



21. De Creditcardlimiet samen met alle kosten ten laste van de 
Creditcardrekening, zoals bepaald in deze Overeenkomst, mogen op 
generlei tijdstip worden overschreden zonder de voorafgaande 
goedkeuring van de Bank. Ingeval de vastgestelde Creditcardlimiet 
wordt overschreden, moeten kosten ad 5% van het bedrag van de 
overschrijding met een minimum van US$20,00 worden betaald aan de 
Bank. Indien op de datum van het Rekeningoverzicht de 
Creditcardlimiet is overschreden, wordt een minimumbedrag van 
US$20,00 geheven dat aan de Bank moet worden betaald. 

22. De Bank mag de Creditcardlimiet te allen tijde en van tijd tot tijd 
veranderen. Zodanige verandering wordt gemeld aan de 
Hoofdkaarthouder voor de rekening voorafgaand aan de datum waarop 
de verandering van kracht wordt. 

23. De Kaarthouder mag te allen tijde het volledige bedrag dat op de 
Creditcardrekening openstaat, betalen. In ieder geval moet de 
minimumbetaling verschuldigd zoals aangegeven op het 
Rekeningoverzicht van de Hoofdkaarthouder, worden betaald op de 
desbetreffende vervaldag. 

24. De te verrichten minimumbetaling is het totale bedrag verschuldigd aan 
het eind van een Rekeningperiode ten aanzien van een of meer van 
het volgende: 

a) 2.77% van het verschuldigd openstaand saldo op de 
Creditcardrekening aan het einde van de 
Rekeningperiode of US$20,00 indien dit laatste bedrag 
groter is (of zodanig ander tarief of bedrag waarvan de 
Bank de Kaarthouder van tijd tot tijd naar eigen inzicht 
in kennis stelt); en/of 

b) elke minimumbetaling verschuldigd en nog te betalen 
(indien zulks het geval is) met betrekking tot eerdere 
Rekeningperioden die (deels of volledig) onbetaald zijn 
aan het einde van de lopende Rekeningperiode; en/of 

c) alle opgelopen renten en overige vergoedingen 
verschuldigd krachtens de Overeenkomst aan het 
einde van de lopende Rekeningperiode. Het 
desbetreffende minimumbedrag wordt  naar boven 
afgerond op de eerstvolgende gehele dollar. De 
Uiterste Betaaldatum is ten minste twintig (20) dagen 
na het eind van de lopende Rekeningperiode. 

25. Een late betaling van 2,5% van het Minimumbedrag verschuldigd met 
betrekking tot een Rekeningperiode, met een minimum van US$35,00, 
is te betalen door de Kaarthouder bij te late betaling van dat 
Minimumbedrag. 

26. Betalingen gedaan op de Creditcardrekening worden toegepast in de 
onderstaande volgorde: 
a) Rente over achterstallige betalingen met betrekking tot enige 

Rekeningperiode. 
b) Rente over bedragen verschuldigd aan het einde van de 

lopende Rekeningperiode. 
c) Vergoedingen over bedragen boven de Creditcardlimiet; 
d) Jaarlijkse vergoedingen en alle andere opgelopen 

vergoedingen en kosten verschuldigd krachtens het 
bepaalde in deze Overeenkomst niet anderszins specifiek 
opgenomen onder dit punt. 

e) Achterstallige betalingen in verband met de hoofdsom met 
betrekking tot enige Rekeningperiode. 

f) Bedragen boven de Creditcardlimiet. 
g) Bedragen over de hoofdsom verschuldigd aan het einde van 

de lopende Rekeningperiode. 
27. a) Ingeval de Hoofdkaarthouder geen Rekeningoverzicht heeft 

ontvangen binnen tien (10) kalenderdagen na afloop van de 
relevante Rekeningperiode, moet de Hoofdkaarthouder dit 
onmiddellijk melden aan de Bank en regelingen treffen voor het in 
ontvangst nemen van een kopie van dat Rekeningoverzicht. Er 
wordt geen Rekeningoverzicht aangeboden indien er geen activiteit 
is geweest in de volgende maand en er geen bedrag verschuldigd 
is. 

b) Vragen over posten op een Rekeningoverzicht kunnen schriftelijk door 
de Hoofdkaarthouder worden gericht aan de Bank binnen dertig (30) 
kalenderdagen na afloop van de desbetreffende Rekeningperiode. De 
Bank zal na die periode niet verplicht zijn eventuele vragen in 
behandeling te nemen. 

28. Betalingen op de Creditcardrekening kunnen worden verricht op elk  
      filiaal van de Bank of per automatische debitering op een  
      depositorekening aangehouden bij welke ook van de filialen van de 

Bank,   
      Betalingen die de Creditcardlimiet overschrijden zijn niet toegestaan  

tenzij het alsdan verschuldigde bedrag hoger is dan de Creditcardlimiet. 
29. Er hoeft geen rente betaald te worden over bedragen gedebiteerd 

op de Creditcardrekening indien het openstaande bedrag in zijn 
totaliteit is betaald op de Uiterste Betaaldatum aangegeven in het 
actuele Rekeningoverzicht van de Hoofdkaarthouder. Het bedrag 
moet in zijn geheel worden betaald op de Uiterste Betaaldatum 
voor twee (2) opeenvolgende Rekeningoverzichten. Zoals eerder 
gesteld, zal bij niet-betaling rente in rekening worden gebracht over 
alle aankopen, geldopnames, rente en vergoedingen van het 
Rekeningoverzicht van de vorige maand alsook over alle aankopen 
en vergoedingen voor het Rekeningoverzicht van de lopende 
maand. 

30. De rente wordt berekend tegen een maandelijks periodiek 
percentage van 1.5%. Dit rentepercentage mag de Bank te allen 
tijde en van tijd tot tijd naar eigen inzicht aanpassen. 

31. Indien de Creditcard wordt gebruikt voor het opnemen van geld, 
worden afhandelingskosten ad 3% van het op deze wijze 
opgenomen bedrag in rekening gebracht, met een minimum van 
US$5,00, welke kosten door de Kaarthouder aan de Bank moeten 
worden betaald. Geldopnames mogen de Opnamelimiet van de 
Creditcard niet overschrijden. 

32. De jaarlijkse bijdrage voor de Hoofdkaarthouder en voor elke 
nieuwe additionele Creditcard wordt betaald door het debiteren van 
de Creditcardrekening. Deze vergoeding wordt ten laste gebracht 
op elke verjaardatum van de opening van de Creditcardrekening en 
kan te allen tijde en van tijd tot tijd door de Bank worden aangepast 
naar eigen inzicht. 

33. Een vergoeding wordt in rekening gebracht voor elke nieuwe 
Creditcard uitgegeven ter vervanging van 
verloren/gestolen/beschadigde Creditcards.  

34. De Bank kan naar eigen inzicht een additionele Creditcard 
afgegeven voor gebruik door een persoon die schriftelijk door de 
Hoofdkaarthouder is aangewezen. De Hoofdkaarthouder is 
aansprakelijk voor de opgelopen Schuld en het gebruik van de 
additionele Creditcard alsof hij deze zelf had gebruikt en voor alle 
bedragen voortvloeiende uit of verliezen geleden door de Bank in 
verband met of ontstaan door het gebruik van de Creditcard (hetzij 
door een handeling of verzuim) door de Bevoegde Gebruiker (met 
inbegrip van elk gebruik in strijd met het bepaalde in deze 
Overeenkomst ten aanzien waarvan de Bank geen enkele 
verantwoordelijkheid heeft om dat te voorkomen) welke worden 
gedebiteerd op de Creditcardrekening. Naast al haar andere 
bevoegdheden, mag de Bank een Creditcard verstrekt aan een 
Bevoegde Gebruiker te allen tijde annuleren op schriftelijk verzoek 
van de Hoofdkaarthouder en bij teruggave van die Creditcard aan 
de bank of bij inlevering bij de Bank van die Creditcard door de 
Bevoegde Gebruiker.  

35. Ongeacht enige andersluidende bepaling elders in deze 
Overeenkomst vervat, heeft de Bank het recht om naar eigen 
inzicht te allen tijde en van tijd tot tijd onmiddellijke terugbetaling te 
vorderen van alle door de Hoofdkaarthouder aan de Bank 
verschuldigde gelden krachtens het bepaalde in deze 
Overeenkomst. 

36. De Bank mag deze Overeenkomst en/of deze voorwaarden te allen 
tijde naar eigen inzicht wijzigen door de Kaarthouder een 
kennisgeving van wijziging te doen toekomen door middel van 
aankondigingen op de website van de Bank of anderszins door 
kennisgeving te doen uitgaan overeenkomstig punt 20 en zodanige 
wijziging is bindend voor alle Kaarthouders van de 
Creditcardrekening. 

37. Eventuele vragen/geschillen over posten op een overzicht van de 
Kaarthouder  moeten schriftelijk door de 
Hoofdkaarthouder aan de orde worden gesteld binnen dertig (30) 
kalenderdagen na afloop van de desbetreffende Rekeningperiode. 
De Bank zal na die periode niet verplicht zijn eventuele vragen in 
behandeling te nemen. Wanneer transacties die het voorwerp van 
een geschil vormen, zijn verricht met de kaart van een 
Medeaanvrager, moeten de transacties schriftelijk worden betwist 
door de desbetreffende Kaarthouder. Elk geschil tussen een 
Kaarthouder en een Acceptant met betrekking tot een 
Creditcardtransactie, moet worden opgelost door en tussen de 
Kaarthouder en de Acceptant. Bij dergelijke geschillen wordt de 
Bank volledig gevrijwaard door de Kaarthouder ten aanzien van 
elke daaruit voortvloeiende vordering van hetzij de Acceptant of 
een derde. Niettegenstaande eventuele lopende geschillen is de 
Kaarthouder verplicht de betalingen aan de Rekening te blijven 
voldoen. 

38. De Hoofdkaarthouder moet onmiddellijk het voor de afhandeling 
van hun bankzaken door hen gekozen filiaal schriftelijk in kennis 
stellen van elke naamsverandering of adreswijziging. 

39. Indien wordt vastgesteld dat enig deel van deze Overeenkomst 
ongeldig is, blijven de overige bepalingen van kracht. 

40. De Creditcard wordt als zodanig aangewezen door de Bank en: 
het gebruik ervan is te allen tijde onderworpen aan de wettelijke 
beperkingen/voorschriften welke van tijd tot tijd door de Centrale 
Bank van Suriname of een andere Overheidsinstantie of 
Regelgevende Autoriteit kunnen worden opgelegd. 

41. Alle Creditcardtransacties uitgevoerd in een andere munteenheid 
dan de munteenheid van de Creditcardrekening worden 
omgerekend en geboekt in de munteenheid van de 
Creditcardrekening. De Internationale Aanbieder(s) rekent 
(rekenen) internationale kosten ten laste van of crediteringen van 
de Creditcardrekening om in US-dollars. De omrekening gebeurt 
overeenkomstig de van kracht zijnde voorschriften van de 
specifieke Internationale Aanbieder. De koers geselecteerd door 
de Internationale Aanbieder(s) wordt bepaald op grond van (i) een 
reeks koersen beschikbaar op groothandelsmarkten in valuta voor 
de corresponderende centrale verwerkingsdatum en/of (ii) door de 
Overheid goedgekeurde koersen die gelden voor de 
corresponderende centrale verwerkingsdatum. De Internationale 
Aanbieder(s) kan (kunnen) de Bank internationale servicekosten 
en valutaomrekeningskosten in rekening brengen. De Bank 
aanvaardt geen risico’s die verband houden met koerswinsten of -
verliezen uit de omrekening van valuta naar aanleiding van het 
gebruik van de Creditcard door de Kaarthouder.  

42. Indien de Hoofdkaarthouder of Medeaanvrager een of meer andere 
rekeningen alleen op zijn eigen naam aanhoudt bij de Bank, heeft 
de Bank het recht om te allen tijde, zonder voorafgaande 
kennisgeving, een bedrag dat openstaat ten gunste van de 
Kredietrekening van de Hoofdkaarthouder of Medeaanvrager, te 
verrekenen of over te boeken met of naar of ter nakoming van de 
verplichtingen van de Hoofdkaarthouder of Medeaanvrager 
ingevolge deze Overeenkomst (ongeacht of de andere rekeningen 
in Surinaamse dollars, Amerikaanse dollars, Euro's of in een 
andere valuta worden aangehouden). 

43. De Kaarthouders onderkennen en stemmen ermee in dat de Bank 
zich het recht voorbehoudt om te voorkomen dat de 
Creditcardrekening en/of de Creditcard gebruikt worden voor 
bepaalde soorten Creditcardtransacties zoals bepaald door de 
Bank. 

44. a) De Hoofdkaarthouder kan deze Overeenkomst beëindigen door 
schriftelijke kennisgeving aan de Bank, maar zodanige beëindiging 
is slechts van kracht wanneer die kennisgeving en alle Creditcards 
die zijn verstrekt aan de Hoofdaandeelhouder en alle kaarthouders 
zijn teruggegeven aan de Bank. 
b) De Bank kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen  
zonder voorafgaande kennisgeving en vervolgens de Creditcards 
die zijn verstrekt aan de Hoofdkaarthouder en alle Kaarthouders 
annuleren of weigeren deze te vernieuwen. 



c) De Bank kan ook het gebruik van de Creditcard opschorten in 
geval van een inbreuk op de voorwaarden van deze Overeenkomst 
door ofwel de Hoofdkaarthouder of een van de andere 
Kaarthouders. 
d) Tenzij en totdat de beëindiging plaatsvindt zoals voorzien in deze 
Overeenkomst, moet de Bank elke Kaarthouder van tijd tot tijd 
voorzien van een nieuwe Creditcard. 

 e) Deze rechten zijn in aanvulling op andere rechten of  
 rechtsmiddelen welke de Bank heeft voor het innen van  
 openstaande schulden of anderszins en de verplichtingen van de  
 Kaarthouder blijven voortduren tot het tijdstip dat alle bedragen  
 van welke aard ook die aan de Bank verschuldigd zijn uit hoofde  

van deze Overeenkomst (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, 
rente en overige kosten) volledig zijn betaald. 

45 Alle rekeningkosten kunnen te allen tijde door de Bank naar eigen 
inzicht worden veranderd. 

46 Strijdigheid of Onverenigbaarheid: in geval van strijdigheid of 
onverenigbaarheid tussen deze Overeenkomst en toepasselijke 
overeenkomsten tussen de Kaarthouder en de Bank, wordt in 
overeenstemming met de hieronder opgenomen volgorde van 
afnemende prioriteit, voorrang verleend aan: 

a) De Algemene Bepalingen en Voorwaarden van Republic 
Bank (Suriname) N.V.; 

b) Andere toepasselijke overeenkomsten (bijv. machtiging 
voor rekening); 

c) De voorliggende Overeenkomst. 
Verwijzingen in deze Overeenkomst naar welke ook van de 
hierboven genoemde andere documenten gelden voor de 
uitvoering van deze Overeenkomst als verwijzingen naar 
zodanige documenten (zoals) (eventueel) van tijd tot tijd 
aangevuld, vernieuwd, geherformuleerd of vervangen. 

47 Deze Overeenkomst wordt beheerst door en uitgelegd in 
overeenstemming met het Surinaams recht. Geschillen die 
voortvloeien uit of verband houden met de onderhavige 
Overeenkomst of enige wijziging of aanvulling daarop worden in 
eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter in 
Paramaribo. 

  
 
 
 Kaarthouder: 
 
 
 
 
                ________________________ 
 
 
 Republic Bank (Suriname) N.V. 
 
 
 
 ______________________________ 
               
 


