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Bedrijfsnaam

Naam

Voornaam

Functie

Identificatie type              ID-kaart              Rijbewijs              Paspoort              PSA kaart 

Identificatienummer

E-mailadres

Rekeningnummer waarvoor u corporate banking aanvraagt

1

Rekeningnummer Type rekening Valutasoort Payments file upload (ja/nee)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.



 

www.finabanknv.com
customercare@finabanknv.com

Transactie authorisatie rechten

2

Naam E-mailadres Rekeningnummers Authorisatie rechten Transactie Limiet

zie Sectie 1
View only / Input / Authorize / 

Input + authorize
Input / Authorize untill ... / 

Authorize unlimited

Voorbeeld 1 voorbeeld1@gmail.com Rekening 1 tot en met 4 Authoriseren met directeur SRD 15.000,-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

* De input en authorisatie limieten zijn vastgesteld in Surinaamse Dollars. Voor het inloggen in Corporate Banking, alsook het authoriseren van uw transacties, zult u de 

Finabank Corporate Verify app moeten downloaden op uw smarthphone.

Datum Handtekening

* Gelieve bij het getekende exemplaar een kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen.

DOOR FINABANK N.V. IN TE VULLEN
Klantnummer

IN ONTVANGST GENOMEN DOOR IN BEHANDELING GENOMEN DOOR

Naam Naam

Datum Datum

Handtekening Handtekening

GOEDGEKEURD DOOR

Naam

Datum

Handtekening
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