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Overeenkomst
Internet Bankieren

De ondergetekenden:
De Handels- Krediet- en Industriebank N.V., afgekort Hakrinbank N.V., gevestigd te Paramaribo en ten
deze kantoorhoudende aan de Dr. Sophie Redmondstraat 11-13, verder te noemen “de bank” en
.................................................................................................................verder te noemen“de klant”;
komen hierbij overeen dat de klant gebruik zal maken van de diensten die de bank via internet aanbiedt en wel onder de
volgende voorwaarden.
1.

Toepasselijkheid van voorwaarden.
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienst “Internet Bankieren”.
1.2
De algemene voorwaarden voor rekeninghouders zijn eveneens van toepassing indien en voor zover daarvan
		
in de voorwaarden Internet Bankieren niet is afgeweken.
1.3
De bank behoudt zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen. De klant zal hiervan in kennis worden
		
gesteld.
2.

Toegang.
2.1
De bank stelt de voorwaarden vast waaronder de klant toegang kan krijgen tot Internet Bankieren en kan
		
deze te allen tijde wijzigen.
2.2
De bank verstrekt de klant een toegangscode.
2.3
De klant is verplicht om bij het eerste feitelijke gebruik van het Internet Bankieren de toegangscode te
		
wijzigen in een door hem zelf te bepalen toegangscode. Deze toegangscode kan door hem te allen tijde
		
worden gewijzigd.
2.4
De toegangscode is strikt persoonlijk.
		
De klant is verplicht ten aanzien van de aan hem toegekende toegangscode geheimhouding ten opzichte van
		
een ieder te betrachten.
2.5
De bank is bevoegd om limieten vast te stellen voor de klant waarmee de rekening per opdracht en/of per
		
periode kan worden belast. De bank kan deze limieten te allen tijde wijzigen.
2.6
De bank stelt de klant in het bezit van de IB-pass; deze blijft eigendom van de bank. De klant
		
ontvangt eveneens de bijbehorende handleiding.
2.7
De klant dient de instructies in de handleiding van de IB-pass stipt op te volgen en hiermee
		
zorgvuldig om te gaan; de klant is verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de IB-pass.
2.8
De bank zal op aanvraag van de klant een verloren, beschadigde of gestolen IB-pass
		
vervangen door een nieuwe. De bank zal de klant daarvoor kosten in rekening brengen.
2.9
Indien de bank daartoe reden aanwezig acht, kan zij de klant instrueren:
		
1. de IB-pass bij de bank in te leveren, en/of
		
2. een nieuwe IB-pass te gebruiken.
		
De klant is gehouden desgevraagd onmiddellijk daaraan gevolg te geven.
3.

Elektronische opdrachten.
3.1
De klant staat in voor de juistheid van de door hem gegeven opdrachten en daarin door hem vermelde ge		
gevens. De bank voert opdrachten uit op basis van het door de klant opgegeven rekeningnummer en zij is
		
niet gehouden om de juistheid van de in de opdracht vermelde gegevens te verifiëren.
3.2
De klant is gebonden aan de opdrachten die hij aan de bank heeft verstrekt en dien overeenkomstig door de
		
bank zijn uitgevoerd.

3.3
		
		
3.4
		
3.5
		
3.6
		
		
3.7
		

De bank is te allen tijde gerechtigd een opdracht niet uit te voeren indien zwaarwegende redenen, waaronder onvoldoende saldo op de rekening de uitvoering niet toelaten of indien de uitvoering wordt 		
belemmerd door beslaglegging ten laste van de klant of andere vergelijkbare omstandigheden.
De identificatieprocedure die de klant moet volgen om toegang te krijgen tot de internet diensten van de
bank geldt tussen partijen als bewijs en heeft dezelfde waarde als de geschreven handtekening van de klant.
De inhoud van door de klant gegeven opdracht wordt volledig bewezen door de administratie van de bank,
tenzij de klant aantoont dat de administratie van de bank onjuist is.
De bank zal zich ervoor inspannen dat een opdracht binnen een redelijke termijn wordt uitgevoerd. De
tijdstippen waarop de bank internet opdrachten verwerkt, zijn in beginsel dezelfde als die waarop schriftelijk
gegeven opdrachten worden verwerkt.
De klant dient alvorens opdrachten elektronisch te verzenden, te controleren of er sprake is van een 		
beveiligde sessie met de bank.

4.

Aansprakelijkheid van de klant.
4.1
De klant mag voor het verkrijgen van toegang tot Internet Bankieren uitsluitend handelen met in achtneming
		
van de door de bank vastgestelde voorwaarden en instructies.
4.2
De klant is verplicht om, indien hij weet of vermoedt dat zijn toegangscode bij een onbevoegde derde 		
		
bekend is, of indien hij ongeregeldheden vermoedt of constateert, zijn toegangscode onmiddellijk te 		
		
wijzigen.
		
De klant kan ook tijdens de gebruikelijke openingsuren van de bank een functionaris van de afdeling 		
		
Domestic bellen om de toegang tot de desbetreffende rekeningen te blokkeren.
5.

Aansprakelijkheid van de bank.
5.1
De bank zal streven naar het zoveel mogelijk ongestoord functioneren van de onder haar beheer staande
		
apparatuur en programmatuur.
5.2
De bank is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de klant
		
verband houdende met het niet tijdig en/of niet juist en/of niet volledig functioneren van de onder het
		
beheer van de bank of derden staande apparatuur, programmatuur, overige systemen van het Internet.
5.2
De bank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misverstanden, verminkingen, vertraging of niet behoorlijk
		
overkomen van opdrachten en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het Internet Bankieren in het
		
verkeer tussen de klant en de bank.
6.

Provisies en kosten.
6.1
De bank is bevoegd aan de klant kosten en provisie in rekening te brengen voor het Internet Bankieren en
		
daarvoor de rekening van de klant te debiteren.
6.2
De kosten en provisies worden door de bank vastgesteld en kunnen worden gewijzigd. De bank draagt er
		
zorg voor dat informatie hierover tijdig bekend wordt gemaakt.
6.3
De kosten van het gebruik van het data communicatienetwerk komen voor rekening van de klant.
7.

Beëindiging.
7.1
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
7.2
Zowel de klant als de bank kunnen te allen tijde deze overeenkomst schriftelijk opzeggen.
7.3
De bank is te allen tijde gerechtigd de dienst Internet Bankieren met onmiddellijke ingang te wijzigen, op te
		
schorten dan wel te beëindigen, indien naar het oordeel van de bank verdere voortzetting van deze dienst		
verlening niet van de bank kan worden gevergd, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
8.

Toepasselijk recht.
Op deze overeenkomst is het Surinaams recht van toepassing.

Aldus in tweevoud getekend te Paramaribo, d.d.
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