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FINABANK EN KIRPALANI 
INTRODUCEREN DE 
SHOPPING CARD!
Vandaag, dinsdag 8 mei 2018, introduceren Finabank N.V. en Kirpalani N.V.,  de 
Finabank Kirpalani shopping card. De shopping card is een innovatieve kaart 
waarbij het mogelijk is om gemakkelijk en voordelig te winkelen bij Kirpalani. 
Finabank en Kirpalani zijn de trendsetter door als eerste in Suriname een 
shopping card als betaalmiddel te introduceren.

De shopping card is een prepaid card op basis van een zeer voordelige lening tot 
SRD 50.000, - bij Finabank. Met de shopping card, kan gemakkelijk gewinkeld 
worden met aanzienlijke voordelen bij Kirpalani. Het voordeel van de kaart is 
dat voor uitgaven zoals aan huisinrichting of persoonlijke verzorging, fi nanciële 
ruimte geboden wordt door Finabank en er geen contant geld vereist is om te 
kunnen afrekenen bij Kirpalani.

De introductie van de kaart gaat gepaard met vele extra’s zoals een keuze uit 
gratis KirpalaniKom pakketten, SRD 50,- welkomstbonus en fi nancieringskosten 
vanaf 0,5% per maand bij Finabank. De shopping card wordt aangeboden 
aan consumenten en kan worden aangevraagd in alle Kirpalani winkels. De 
goedkeuring vindt plaats binnen 1 werkdag.

“Door samen te werken met Finabank als innovatieve en hard groeiende 
bank, waar veilig en gemakkelijk bankieren mogelijk is, hebben wij met de 
shopping card winkelen tot een nog gemakkelijkere en fi jne ervaring gemaakt”, 
zegt Vijay Kirpalani, algemeen directeur van Kirpalani’s N.V. Het is met de 
shopping card ook mogelijk om online te winkelen in de webshop. Almar 
Giesberts, commercieel directeur van Finabank: “Kirpalani investeert fors in 
het verder uitbreiden en verbeteren van de winkelervaring, ook online, en wij 
kunnen door de samenwerking winkelplezier rechtstreeks aanbieden aan onze 
bestaande en nieuwe klanten”. 

De shopping card is vanaf vandaag verkrijgbaar bij alle Kirpalani fi lialen. 
Finabank en Kirpalani zijn trots op deze unieke samenwerking en streven ernaar 
deze in de toekomst verder uit te bouwen.

Redactionele noot: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
afdeling marketing op het telefoonnummer: (+597) 472266 extensie nummer 
1320 of via het e-mailadres marketing@fi nabanknv.com

Over Finabank 
Finabank N.V. is een commerciële bank die werd opgericht in 1991. De bank is 
actief voor de doelgroepen Retail, Business en Platinum Banking in Suriname 
en biedt hen een breed scala van fi nanciële producten en diensten aan. 
Finabank is sterk groeiend en heeft haar activa verdrievoudigd gedurende 
de afgelopen drie jaar. Ter ondersteuning van haar digitale strategie heeft 
Finabank, naast haar hoofdkantoor, drie vestigingen in Paramaribo en 
een vestiging in Nickerie. In Paramaribo zijn de vestigingen gelegen in 
Paramaribo-Noord, Paramaribo-Zuid en binnenkort ook in Wanica. De 
visie van Finabank is om de nummer 1 aanbieder te worden van fi nanciële 
oplossingen in Suriname. Voor meer informatie: www.fi nabanknv.com.

Over Kirpalani
Kirpalani’s N.V. is een dynamische handelsonderneming in Paramaribo 
en is al jaren een begrip in onze samenleving. Begonnen als een kleine, 
maar indrukwekkende, houten winkel op de hoek van de Jodenbree- en 
Maagdenstraat, groeide het bedrijf onder haar kundig management uit 
tot een van de grootste handelszaken in Suriname. Voor meer informatie: 
www.kirpalani.com
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