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Surichange Bank blijft groeien  
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Paramaribo - De Surichange Bank NV(SCB) bestaat vandaag vier jaar en is in staat geweest 
vanaf het eerste jaar -2005 positieve resultaten te behalen. Deze jonge bank streeft er naar om 
op maat gesneden financiële producten aan te bieden. 

 Daarnaast biedt zij een samenhangend pakket van innovatieve  bancaire, belegging- en 
verzekeringsproducten aan, afgestemd op hedendaagse eisen. Ook  

is zij de grootste speler op het gebied van valutaovermakingen uit het buitenland. Jaarlijks zorgt deze 
geldstroom ervoor dat er enkele tientallen miljoenen euro’s in de lokale economie terechtkomt. Al ruim 
twee jaren is de SCB lid van de gerenommeerde organisatie The Caribbean Association of 
Indigenous Banks Inc. (CAIB).   

   
dWT Foto/ Stefano Tull   De Surichange Bank is in de afgelopen vier jaar constant gegroeid.  
Binnen een jaar is deze jonge bankbedrijf ook toegankelijk vanuit de Hofstraat. Nu is dat nog  
alleen mogelijk via de Dr Sophie Redmondstraat.-.  

 “Voor het buitenlands betalingsverkeer hebben we een samenwerking met The Republic Bank of 
Trinidad and Tobago en Morgan Stanley USA,” zegt Chan Baidjnath Misier zelfverzekerd aan de 
krant. Hij is president-commissaris van de SCB en schrijft de huidige positie van zijn organisatie toe 
aan een goed samenspel tussen de RvC, de directie en het personeel. De filosofie hierachter is dat 
de mens centraal staat, of het nou vòòr of àchter de toonbank is. Er moet wederzijds respect zijn met 
het doel de kwaliteit van het leven te verbeteren, accentueert de SCB-topman. De jongste bank ziet 
de toekomst optimistisch tegemoet.  
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Binnen een jaar zal de bank een forse investering doen in de uitbreiding van het bankgebouw zodat 
de klant een tweede ingang krijgt via de Hofstraat. Dit moet vooral de kwaliteit van de dienstverlening 
aanmerkelijk verbeteren en de wachttijden verder inkorten. De uitbreiding zal onherroepelijk leiden tot 
personeelsuitbreiding. "Personeel bij ons is multi-inzetbaar", zegt Baidjnath Misier. "De directie geeft 
daartoe het goede voorbeeld." Nu wordt de laatste hand gelegd aan de ontwikkeling van nieuwe 
financiële producten die nog niet op de lokale markt zijn en door geen enkele andere bank worden 

aangeboden. 9 september is vier jaar geleden bewust gekozen als openingsdatum omdat er een 

bepaalde gedachte daarachter schuilt. De SCB president‐commissaris weet dat het getal 9 neigt naar 

ultieme perfectie. Zijn parameters voor succes zijn voor komend jaar de verwachte balansgroei   

naar ruim SRD 100 miljoen en de winst van boven SRD 2 miljoen.   

SCB kwam als eerste op de markt met studiefinancieringen aan studenten van de Medische Faculteit 
van de Anton de Kom universiteit en aantrekkelijke rentetarieven. Waarop Baidjnath Misier ook trots 
is, is dat zijn organisatie zich altijd aan de richtlijnen van de Centrale Bank van Suriname heeft 
gehouden tot tevredenheid van de moederbank.-.  


