
 

INSTRUCTIES VOOR HET INSCHRIJVEN VOOR DE STAATSOLIEOBLIGATIE 2020 
U kunt het formulier ophalen van de websites www.dsb.sr of www.staatsolie.com.   

STAP 1: Download het formulier.  

STAP 2: Vul het formulier in en sla het ingevulde formulier op uw computer.  

A. U woont of verblijft in Suriname en heeft een bankrekening in Suriname. 

➔ Ga naar STAP 3 

B. U woont of verblijft buiten Suriname. 

➔ Ga naar STAP 4 

STAP 3:  

a. U bent geen DSB-client. 

Print het ingevuld formulier, onderteken het en dien het inschrijvingsformulier bij de bank van uw 
keus in. Alle lokale banken doen mee aan deze inschrijving. Bij de indiening dient u de door u 
opgegeven identificatie te overleggen. 

b. U bent DSB-client en beschikt niet over Internet Banking. 

Print het ingevuld formulier, onderteken het en dien het inschrijvingsformulier bij DSB in. Bij de 
indiening dient u de door u opgegeven identificatie te overleggen. 

c. U bent DSB-client en beschikt wel over Internet Banking. 

U heeft de mogelijkheid om het ingevulde formulier digitaal in te dienen.  

Voor inschrijvingen via het DSB Internet Banking platform geldt het volgende:  

✓ Voor inschrijvingen door natuurlijke personen is de ondertekening van het 
inschrijvingsformulier niet vereist. 

✓ Voor inschrijvingen door entiteiten anders dan natuurlijke personen dient het 
inschrijvingsformulier rechtsgeldig conform de statuten ondertekend te zijn. 

 

De stappen zijn als volgt: 

• Log in via DSB Internet Banking en druk op het envelopje (bankmail). 
 

 
 

• Klik op ‘Nieuw bericht’ om een nieuw bericht aan te maken. 

Kies bij ‘Onderwerp’ voor ‘Anders’. 

https://www.staatsolie.com/media/1h0bgpd5/200131_staatsolieobligatie_inschrijfformulier_nl_f.pdf
http://www.dsb.sr/
http://www.staatsolie.com/
https://www.staatsolie.com/media/1h0bgpd5/200131_staatsolieobligatie_inschrijfformulier_nl_f.pdf


 

 

• Na uw keuze ‘Anders’ vult u bij ‘Subject’ in ‘Staatsolieobligatie’. 

 

• Bij “Tekst bericht” vult u in:  

‘Beste DSB, 
aangehecht mijn inschrijvingsformulier voor de Staatsolie obligatie 2020.’  
 
Met vriendelijke groet, 

 



 

• Voeg hierna bij ‘Bijlage toevoegen’ het ingevulde digitale inschrijfformulier toe.  

• Druk op ‘Verzenden’. 

 

GEFELICITEERD, u hebt ingeschreven voor de Staatsolieobligatie 2020!  

Mochten er naar aanleiding van uw inschrijving vragen zijn, dan neemt DSB contact met u op. 

In de toewijzingsperiode van 6 t/m 8 maart 2020 worden alle inschrijvers per SMS en e-mail bericht of de 
obligaties waarvoor is ingeschreven, zijn toegewezen. 

De stortingsperiode is van 9 t/m 20 maart 2020. In deze periode zal de door u opgegeven USD-rekening 
worden belast voor de betaling van de toegewezen obligaties.  

STAP 4: Instructies voor het inschrijven als u buiten Suriname woont of verblijft. 

STAP 1: Download het formulier.  

STAP 2: Vul het formulier in en bewaar het op uw computer. 

Indien u wilt inschrijven én: 

• U heeft een rekening in Suriname bij DSB met de beschikking over internet banking? 

 Ga naar STAP 3c zoals hierboven aangegeven.  

Indien u een rekening buiten Suriname heeft en u geinteresseerd bent om offshore in de Staatsolieobligatie 
te beleggen, dan kunt u contact opnemen met één van de brokers: 

1. Vidanova Bank via e-mail op een van de onderstaande e-mailadressen:  
o investmentservices@vidanovabank.com  
o jtexel@vidanovabank.com    
o sisenia@vidanovabank.com  

óf 

2. DSB via e-mail op een van de onderstaande e-mailadressen: 
o info.staatsobligatie@dsb.sr 
o gregory.smart@dsb.sr  
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