Persoonlijke Rekening voor een kind
(儿童)個人開戶書
Persoonlijke gegevens 个人资料
Naam 姓:
Voornamen (voluit)全名:
Adres 地址:
E-mail adres 电子邮箱:
Verzend adres voor de bankafschriften 邮寄地址:
Telefoonnummer 电话号码:

Mobielnummer 流动电话:

Geboortedatum 出生日期:

Geboorteplaats 出生地点:

Nationaliteit 國藉:

Legitimatiebewijs 身份証明文件:

Gegevens wettelijke vertegenwoordiger 家長/ 代理人資料
Naam 姓:
Voornamen (voluit)全名:
Adres 地址:
Telefoonnummer 电话号码:

Mobielnummer 流动电话:

Geboortedatum 出生日期:

Geboorteplaats 出生地点:

Nationaliteit 國藉:

Legitimatiebewijs 身份証明文件:

Burgerlijkestaat 婚姻狀況:
Beroep 職業:
Werkgever 僱主:

In dienst sedert 工作年期:
Afdeling 部门:

Telefoon 電話:

Adres 地址:
Heeft u reeds een rekening bij ons 您是否拥有本银行的其他户口?
□Ja 是
□Nee 否
Indien ja welke 如有，名称是?
Opname bevoegde 提款权: □ Beide ouders
□ Geen van de ouders
□Anders...........................
家长双方
家长没有提款权
其他
Bijzonderheden 注:

Aankruisen welke rekening u wenst te openen 您所需要开启的户口:
□Spaarrekening in Surinaamse Dollars
□ Spaarrekening in US Dolllars
□Spaarrekening in Euro
苏元储蓄户口
美元储蓄户口
欧元储蓄户口
U wenst de bankafschriften te ontvangen: □ maandelijks □per kwartaal □halfjaarlijks □jaarlijks
*邮寄银行帐单次数
每月
每季
每半年
每年
*De afschriftkosten zijn op basis van de gewenste periode 根据帐单邮寄次数收取行政费

Door The Southern Commercial Bank in tevullen 由本银行職員填写:
Rekeningnummer 账户号码 SRD
Cust. nummer
Staff Name
Datum:
Opmerking:
Handtekening geplaatst in tegenwoordigheid van:

USD

EURO
Signature

Persoonlijke Rekening voor een kind
(儿童)個人開戶書
Opmerking 註:
Voor USD /Euro spaarrekeningen geldt:
Rekening wordt omgezet naar een persoonlijke spaarrekening, pas als de minderjarige een leeftijd van 21
jaar heeft bereikt. [當賬戶持有人滿 21 歲,持有的美元及歐元賬戶將自動轉為成人賬戶]
Voor SRD rekeningen geldt:
De omzetting van de boven vermeld rekening zal plaats vinden op:( aankruizen wat van toepassing is)
[蘇元戶口 賬戶將根據持有人年齡作以下安排,請選擇]
o Een 16 jarige leeftijd, waarbij de minderjarige (rekening houder) zelf zijn/haar rekening gaat
omzetten naar een studenten spaarrekening. [當賬戶持有人滿 16 歲, 賬戶將自動轉為學生賬戶]
o Een 21 jarige leeftijd,waarbij meerderjarige( rekening houder) zelf gaat kiezen wat hij/zij gaat doen
met zijn/haar rekening. [當賬戶持有人滿 21 歲賬戶將自動轉為成人賬戶]

Met het plaatsen van de handtekening op dit formulier verklaart de rekeninghouder een
exemplaar van de Algemene Voorwaarden voor rekeninghouders te hebben ontvangen.
请于以下位置签署，証明已获发本银行的开户条款。
Handtekening ouders 家長签署:

