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Paramaribo - Een sociaal karakter, dichterbij de klant zijn, minder overheadkosten, 
efficiëntie en een sneller verwerkingsproces stellen de Surichange Bank in staat om 
lagere rentes te vragen voor korte termijn kredieten. 
 
Voor een autofinanciering wordt 11% gehanteerd terwijl voor een Persoonlijke Lening (PL) 
dat ampertjes 12% is. Dat is dan wel op disconto basis. Andere financiële instellingen 
daarentegen hanteren hogere rentes. “We zijn wel een jonge bank, maar hebben wel een dosis 
aan lokale en internationale monetaire ervaring,” zegt Ewald Joemratie, directielid van de 
Surichange Bank. “Wat wij doen is dat we tegemoet komen aan de wensen van de klant.”  
    In het bijzijn van hoofd directeur Stanley Mathura, legt de banktopper uit dat er een policy 
wordt gevoerd naar het publiek toe, waarbij eerlijkheid en transparantie troef zijn. Dat de 
advertenties nu pas de deur uit zijn, betekent niet dat de korte termijn kredietproducten 
nieuwe zijn.  
“Vanaf we in september 2005 zijn gestart, hanteren we deze tarieven,” zegt Joemratie. “Wij 
maken geen poeha over onze producten, maar als anderen naar buiten gaan en het erop lijkt 
dat hun rentetarieven laag zijn, dan gaan we aantonen dat wij lager zitten dan de rest.”   Deze 
statement is niet bedoeld om andere financiële instellingen tegen de schenen te trappen. “Het 
is concurrentie en dat is gezond, want uiteindelijk is het publiek de grote winnaar.”     
    Mathura legt uit dat kort termijn geld dat goedkoop wordt aangetrokken dan ook goedkoop 
wordt uitgezet.  
“Met die 11% voor een autofinanciering kunnen we nog winst maken, want uiteindelijk zijn 
we een commerciële instelling.  
Hiermee bedoel ik niet dat we de markt gaan openbreken, de mensen kunnen dan ook zelf 
zien dat het ook anders kan en dat je niet altijd het maximale uit een product hoeft te halen.” 
Met deze statement onderstreept hij dat het publiek zelf bepaalt met welke financiële 
instelling ze zaken wil gaan doen. Ze hebben nu best wel goed vergelijkingsmateriaal. 
    Als jonge speler in de bancaire wereld is Mathura toch nog in geslaagd om zijn 
businessplan zoals dat bij de opening was gepresenteerd, ver vooruit te lopen. “In feite zou ik 
na drie jaar mijn break even point hebben bereikt, maar ik zal je het primeur geven wanneer 
over pakweg een maand ons jaarverslag wordt gepresenteerd.  
We maken nu al winst.” De laatste hand aan de boeken worden door BDO gelegd.-. 

 


