Bank

De Surinaamsche
Bank

Studie finan
-ciering

Benodigheden



Ja





Geldig legitimatiebewijs
Werkgeversverklaring of bewijs van inkomen
Uittreksel uit het bevolkingsregister
Factuur van het collegegeld (afkomstig van de
school)

rente

Opmerking

9% per U dient minstens één jaar lang
jaar
rekeninghouder te zijn bij de
Surinaamsche Bank en uw salaris dient
één jaar lang onafgebroken op de
rekening zijn gestort door uw werkgever
om in aanmerking te kunnen komen
voor een studentenkrediet.
Het maximaal bedrag dat geleend mag
worden is SRD 25.000 verspreid over 4
leerjaren.
Looptijd: minimaal 1 jaar en maximaal
36 maanden

Bank

NOB Fond Studie
Financiering
Suriname (FFS)

Studie finan
-ciering

Benodigheden

rente

Volledig ingevuld aanvraagformulier;
Ja
b) Originele CBB geboorte uittreksel student;
4% per
c) Originele CBB geboorte uittreksel Wettelijke
jaar
Inschrijf vertegenwoordiger (student < 21 jaar);
geld en d) Originele CBB geboorte uittreksel Borg (student
college ≥ 21 jaar);
geld
e) Originele CBB nationaliteitsverklaring student;
f) Originele CBB nationaliteitsverklaring Wettelijk
vertegenwoordiger (student < 21 jaar);
g) Originele CBB nationaliteitsverklaring Borg
(student ≥ 21 jaar);
h) Kopie Identiteitsbewijs student;
i) Kopie Identiteitsbewijs Wettelijke
vertegenwoordiger (student < 21 jaar);
j) Kopie Identiteitsbewijs Borg (student ≥ 21 jaar);
k) Recente bewijs waarop het bankrekeningnummer
van de student is vermeld (dagafschrift of
stortingsbewijs);
l) Kopie Familieboek of Gezinsuittreksel;
m) Overzicht studieresultaten (indien nodig);
n) (Her-) inschrijfbewijs student;
o)Kopie geldige verblijfsvergunning voor
ingezetenen van de wettelijke vertegenwoordiger die
niet beschikt over de Surinaamse Nationaliteit;
p) Werkgeversverklaring (indien borg geen wettelijke
vertegenwoordiger is).
NOOT: De Borg kan ook de wettelijke
vertegenwoordiger* of een derde zijn. *Wettelijke
vertegenwoordiger (moeder, vader of voogd).

Opmerking

De student kan ook in aanmerking
komen voor een maandelijkse
leenbedrag van minimaal SRD 225,- p/
mnd- tot maximaal SRD 875,- p/mnd
De voorwaarden zijn:
 de student ingeschreven moet zijn op
de opleiding
 de student is maximaal 40 jaar
 de borg is maximaal 65 jaar
 de student bezit de Surinaamse
nationaliteit.
 indien sprake van andere nationaliteit
moet er een bewijs van onbepaald
verblijf worden overgelegd en
aangetoond kunnen
worden dat het studietraject in
Suriname heeft plaatsgevonden
 Afhankelijk van de hoogte van de
lening zullen de student en of
borg eventueel bereid moeten zijn
tijdens de studie een aanvang
te maken met de aflossing van het
krediet. er kan voor de volle
looptijd van de studie gerserveerd
worden.

Bank

Hakrinbank

Studie finan
-ciering

Benodigheden


Ja







Finabank

Ja











Een volledig ingevuld en ondertekend
aanvraagformulier.
Kopie van een geldig identiteitsbewijs.
Recente werkgeversverklaring (waarin opgenomen
het woonadres, de functie en de datum
indiensttreding).
Recente salarisspecificatie.
Recent dagafschrift indien de salarisrekening bij
een andere bank is ondergebracht.
Alleen van de borg: CBB-uittreksel

Bewijs van inschrijving van het opleidingsinstituut;
Geldig legitimatiebewijs:
(ID-kaart/Rijbewijs/Paspoort);
Laatste loonslip van jezelf, ouders of voogden (niet
ouder dan een maand);
CBB-uittreksel van jezelf, ouders of voogden (niet
ouder dan 6 maanden);
Overzicht van de studiekosten en/of offerte van de
aan te schaffen studiebenodigdheden;
Werkgeversverklaring van jezelf, ouders of voogden
(minimaal 2 jaar in vaste dienst bij de overheid of 3
jaar bij een gerenommeerd particulier bedrijf).

rente

Opmerking

De StudiePL Gids
15%
In de StudiePL Gids zijn de Studie- en
de CursusPL opgenomen, waarbij er
Kan afhankelijk een overzicht wordt gegeven van de
opleidingsmogelijkheden van diverse
v/d markt
hoger onderwijs instellingen in
omstandigheden worden Suriname met de daarbij behorende
financieringsmogelijkheden.
aangepast
http://www.hakrinbank.com/cms/data/
images/1/
WEB_studiegids_single_pages_lr_fin1
.pdf
Als werkende student kan je zelf de
studiefinanciering aanvragen. Indien
je niet werkt kan de studiefinanciering
aangevraagd worden door je ouder
(s), verzorger(s) of voogd.
Als tegemoetkoming naar de student
toe, is de rente op de
studiefinanciering bijzonder laag
gehouden. Je informeert bij jouw
persoonlijke retail officer naar het
meest recente rentepercentage.

Banken die geen studiefinanciering verstrekken, maar wel persoonlijke leningen.
* Coöperatieve Spaar- en Kredietbank Godo G.A
* Kredietcooperatie De Schakel
* RBC Royal Bank Suriname
*Surichange Bank
* VCB/Landbouwbank
* SPSB
* Finatrust de Trustbank NV

