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Online Banking user guide
A. Inloggen in uw account

1. Typ uw User ID en password dat u van de bank hebt toegewezen en
click Login. U komt automatisch in het volgende veld “Password
amendments”.
2. Nadat u voor de eerste keer bent ingelogd dient u uw password en
pincode te wijzigen in “Password amendments”. Ook uw security
question en answer dienen ingevuld te worden.
 Uw wachtwoord moet bestaan uit: 8 characters, waarvan
tenminste 1 cijfer en 1 teken.
 Uw nieuwe pincode moet bestaan uit: 4 cijfers
 Uw antwoord op uw Security question moet bestaan uit:
tenminste 3 en maximaal 99 characters, waarvan tenminste 1
cijfer en 1teken.
 Uw Passphrase moet bestaan uit: tenminste 1 en maximaal 25
characters
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U heeft vervolgens toegang tot de homepage.
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B. Overzicht tot uw rekeningen

U gaat naar “view all accounts”. U ziet vervolgens een overzicht van al uw
rekeneningen (Spaar en Giro) en termijn beleggingen. Voor een rekeningsoverzicht
klikt u vervolgens op het gewenste rekeningnummer, waarna u de periode aangeeft bij
From Date ( Begindatum) en To Date
( Einddatum). Indien u op submit klikt, verschijnt het overzicht van uw rekening aan de
onderkant. Dit kunt u vervolgens exporteren in Excel of PDF door op dit
tekentje te klikken en uit te printen.
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C. Account Opening Request
Aanvraag tot openen van een rekening (Spaar, Giro en zakelijke rekeningen) en
Termijn beleggingen.
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C.1

Aanvraag tot openen Spaar-, Giro en Zakelijke rekeningen
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1.




Bij account category geeft u aan welke rekening u wenst te openen.
Indien u een (Spaar, Giro of zakelijke rekening) wilt laten openen kiest
u voor “General Accounts”
Bij Branche kiest u voor het gewenste TBA Filiaal
Head Office: Hoofdkantoor Aidastraat/Chopinstraat
Trustbank Amanah Centrum:
Filiaal aan de dr. Sophie
Redmondstraat no 93
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Trustbank Amanah Multi Business Center: Filiaal in het district
Nickerie
Trustbank Amanah Plutostraat: Filiaal aan de Plutostraat no 116

2.
3.

Bij currency geeft u de valutasoort aan (SRD/USD/EURO)
Bij account Type geeft u aan welke rekeningtype u wenst te openen
za. Savingsaccounts (Spaarrekeningen), Personal Current Accounts
(Girorekeningen voor Particulieren) en Business Current Accounts
(Girorekeningen voor zakelijke clienten)
Bij name vult u de naam in voor wie de rekening geopend dient te
worden
Vervolgens klikt u op submit.
U krijgt de melding dat uw verzoek verzonden is naar de bank.

4.
5.
6.
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C.2 Aanvraag tot openen van Termijnbeleggingen (Fixed Maturity
Accounts (FMA’s)
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1. Bij account category geeft u aan welke rekening u wenst te openen. Voor
termijnbelegging kiest u voor “Fixed Maturity Account” (FMA).
2. Bij Branch kiest u de gewenste branche .
3. Bij currency geeft u de valutasoort aan (SRD/USD/EURO)
4. Bij account Type geeft u de looptijd van de termijn belegging aan.
Voor een SRD belegging kan een looptijd gekozen worden van:
- 6 maanden
- 1 jaar
- 2 jaren
- 3 jaren
Voor een Euro en USD belegging kan een looptijd gekozen worden van:
-

1 jaar
2 jaren
3 jaren
4 jaren
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- 5 jaren
5. Bij name vult u een naam in voor wie de rekening geopend dient te
worden
6. Bij “Start Date” en “Maturity Date” ( Begindatum en Einddatum)
verschijnen de data automatisch.
7. Bij “Maturity Days” verschijnt het aantal dagen automatisch.
8. Bij renew account kiest u voor “Yes” indien een nieuwe
beleggingsrekening geopend moet worden op uw naam en voor “No”
indien u een bestaande beleggingsrekening wilt gebruiken. U zult dan een
rekening moeten kiezen uit de dropdown list “On Maturity Transfer To”.
9. Bij Principal/Profit heeft u de keuze om zowel de hoofdsom als de
winstuitkering “Principal & Profit” over te boeken op aangegeven
rekening . Kiest u alleen voor de hoofdsom “Principal”, dan worden de
hoofdsom en winstuitkering op twee verschillende rekeningen
overgeboekt welke door u zijn opgegeven.
10. Bij Profit Account kiest u voor het gewenste rekeneningnummer naar
waar de winstuitkering overgemaakt dient te worden.
11. Bij Transfer From kiest u voor het rekeningnummer waaruit de hoofdsom
gedebiteerd moet worden.
12. Bij Amount vult u het bedrag in dat u wenst te beleggen.
13. Vervolgens klikt u op submit.
14. U krijgt de melding dat uw verzoek verzonden is naar de bank.
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D. Fund Transfers (Overmakingen)

Bij het klikken op Fund Transfers kunt u een van de onderstaande type
overboekingen selecteren:
1. Transfer within my account (Overmakingen tussen eigen rekeningen)
2. Transfer within Bank Accounts (Overmakingen naar een andere TBA
rekeninghouder)
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D.1

Transfer within my account (Overmakingen tussen uw eigen rekeningen)

Deze functie biedt de mogelijkheid om overmakingen te verrichten tussen uw
eigen rekeningen binnen TBA.
1. Ga naar Transfer within my accounts, klik op General Accounts .
2. Bij Transfer frequency kunt u kiezen tussen “One Time Transfer” (eenmalige
overmaking) of “Recurring Transfer” (periodieke overmaking)
3. Indien u voor One Time transfer kiest, selecteer het rekeningnummer waarvan
het bedrag moet worden afgeschreven.
4. Bij Transfer to selecteert u het rekeningnummer naar waar het bedrag
overgemaakt moet worden.
Note: u kunt alleen overmakingen doen in dezelfde valutasoort
5. Bij amount in From Account Currency voert u het gewenste bedrag in.
6. De datum waarop de transactie is aangemaakt, verschijnt automatisch.
7. Bij Purpose geeft u de reden van de overmaking aan.
8. Klik op submit
9. Er komt een controle scherm tevoorschijn waarbij te zien is dat de overboeking
bevestigd is.
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Indien u kiest voor “Recurring Transfer”(Periodieke overmaking) gelden de
volgende stappen:
1. Indien u voor “Recurring Transfer” kiest, selecteer het rekeningnummer
waarvan het bedrag moet worden afgeschreven.
2. Bij Transfer to selecteer het rekeningnummer naar waar het bedrag
overgemaakt moet worden.
Note: u kunt alleen overmakingen doen in dezelfde valutasoort
3. Bij amount in From Account Currency voert u het gewenste bedrag in.
4. Bij Purpose geeft u de reden van de overmaking aan.
Bij Standing Order Details geeft u aan:
5. Bij No of Payments: Hier kunt u de aantal overmakingen kiezen.
6. Bij Periodicity kiest u de periodiciteit. U kunt kiezen tussen daily, weekly,
monthly en yearly.
7. Indien u kiest om de overmaking wekelijks te laten geschieden, zult u ook de dag
moeten specificeren. Vervolgens kiest u de begin datum. De einddatum wordt
automatisch weergegeven.
8. Indien u kiest om de overmaking maandelijks te laten geschieden, zult u bij
“Period Type” moeten kiezen tussen “End Of Month” of “Specific Day”.
Bij End of Month voert u het maandelijks interval in. Dit geeft aan om de hoeveel
maanden de overmaking moet geschieden. De begin- en eind datum worden
automatisch weergegeven.
9. Indien u kiest voor Specific day zult u bij “Day Specification” moeten kiezen op
welke dag van de maand de overmaking moet geschieden.
Vervolgens kiest u het Maandelijks Interval. De begin-en eind datum worden
automatisch weergegeven.
10. Indien u kiest om de overmaking jaarlijks te laten geschieden, zult u bij “Day
Specification” moeten kiezen op welke dag van de maand de overmaking moet
geschieden.
Bij Month Specification kiest u in welke maand de overmaking moet
geschieden. De begin- en eind datum worden automatisch weergegeven.
11. Vervolgens klikt u op submit
12. Er komt een controle scherm tevoorschijn waarbij te zien is dat de overboeking
bevestigd is.
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D.2

Transfer within Bank Accounts
Deze functie biedt de mogelijkheid om overmakingen te verrichten naar andere
TBA rekeninghouders. U dient vooraf een Predefined Beneficiary (Vooraf
gedefinieerde begunstigde) aan te maken om een overmaking te verrichten.
Hiervoor gaat u naar :
 Internal Favorite List.
 Vervolgens klikt u op Add New Favorite
 Voer het rekeningnummer van de begunstigde in. De naam verschijnt
vervolgens automatisch.
 Vervolgens klikt u op confirm
 U krijgt de melding dat uw verzoek verzonden is naar de bank.

19

Om een overmaking te verrichten naar een andere TBA rekeninghouder dient
u het volgende te doen.
1. Klik op Predefined Beneficiary
2. Bij Transfer frequency kunt u kiezen tussen “One Time Transfer”
(eenmalige overmaking) of “Recurring Transfer” (Periodieke
overmaking)
3. Indien u voor “One Time Transfer” kiest, selecteer het
rekeningnummer waarvan het bedrag moet worden afgeschreven.
4. Bij Transfer To selecteert u het rekeningnummer van de begunstigde
naar waar het bedrag overgemaakt moet worden.
Note: u kunt alleen overmakingen doen in dezelfde valutasoort.

5. Bij amount in From Account Currency voert u het gewenste bedrag
in.
6. De datum waarop de transactie is aangemaakt, staat standaard
vermeld.
7. Bij Purpose geeft u de reden van de overmaking aan.
8. Klik op submit
9. Er komt een controle scherm tevoorschijn waarbij te zien is dat de
overboeking bevestigd is.
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Indien u kiest voor “Recurring Transfer” verwijzen wij u naar de omschrijving op
pagina 17

D.3

External Transfers ( Binnenlandse overmakingen)
Deze functie biedt de mogelijkheid om overmakingen te verrichten naar
rekeninghouders bij de overige lokale banken.

Alvorens deze overmakingen uit te kunnen voeren, gaat u een
begunstigde aanmaken. U klikt op External Beneficiary List en kies Add
new favorite. Vul in:
 Transfer type: local transfer;
 Beneficiary bank: de bank waar de begunstigde rekeninghouder
is;
 Beneficiary name: naam van de begunstigde;
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Nickname: een naam die u zelf kunt bedenken voor de
begunstigde;
 Transfer currency: de muntsoort van het bedrag;
 Account number: het rekeningnummer van de begunstigde.
Daarna klikt u op Confirm voor de bevestiging.
Als éénmaal de begunstigde is aangemaakt, kunt u de overmaking naar de
rekening van de begunstigde bij een lokale bank uitvoeren. U klikt op
Predefined Beneficiary onder de optie External Transfer.
1. Klik op Predefined Beneficiary
2. Bij Transfer frequency kunt u kiezen tussen “One Time Transfer”
(eenmalige overmaking) of “Recurring Transfer” (Periodieke
overmaking)
3. Bij Transfer type kiest u voor local transfer
4. Indien u voor “One Time Transfer” kiest, selecteer het
rekeningnummer waarvan het bedrag moet worden afgeschreven.
5. Bij Transfer To selecteert u het rekeningnummer van de begunstigde
naar waar het bedrag overgemaakt moet worden.
Note: u kunt alleen overmakingen doen in dezelfde valutasoort.

6. Bij amount in From Account Currency voert u het gewenste bedrag
in.
7. De datum waarop de transactie is aangemaakt, staat standaard
vermeld.
8. Bij Purpose geeft u de reden van de overmaking aan.
9. Klik op submit
10. Er komt een controle scherm tevoorschijn waarbij te zien is dat de
overboeking bevestigd is.

Indien u kiest voor “Recurring Transfer” verwijzen wij u naar de omschrijving op
pagina 17



Transfers History: bij transfers history krijgt u een overzicht van alle
overmakingen die zijn uitgevoerd.
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Pending Transfers List: overmakingen die nog niet zijn
uitgevoerd/goedgekeurd kunt u in deze lijst nakijken.

E. Account Statement
Bij het klikken op Account Statement kunt u uw rekeningen (Spaar en Giro) en
Termijndeposito’s inzien.
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Klik op een van uw rekeningen om de gegevens, de geschiedenis en het saldi
hiervan in te zien.
Bij Account Transactions kunt u door middel van het kiezen van de datum en de
Transaction Type de bij-en / of afschrijvingen van de geselecteerde rekening
zien. U heeft ook de mogelijkheid om de bij- en / of afschrijvingen van de andere
maanden te bezichtigen.
U kunt ook een bericht sturen voor verzoek tot hardcopy van het bankafschrift.
Hiervoor klikt u op Request for a hard copy statement.
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Vervolgens dient u in te vullen:
 Bij Subject vult u de naam in van de rekeninghoud(st)er.
 Bij Account no kiest u het gewenste rekeningnummer waarvoor u een
overzicht wenst te ontvangen
 Bij Date From vult u de begindatum in van het gewenste rekeningsoverzicht
 Bij Date To vult u de einddatum in van het gewenste rekeningsoverzicht
 Bij Delivery Method kiest u waar u de rekeningsoverzichten wenst af te
halen
 Bij message kunt u eventuele opmerkingen en gegevens plaatsen.
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F. Het aanvragen van Chequeboekjes
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Aanvragen van Chequeboekjes:
Voor het aanvragen van Chequeboekjes kiest u voor de optie
“ Cards & Cheques” vervolgens naar :
1. New Chequebook request
2. Account Number
Hier kiest u voor uw girorekening.
3. Number of Chequebooks
Hier vult u het aantal chequeboekjes dat u
wenst aan te vragen.
4. Chequebook types
Hier kiest u voor “20 leaves chequebook” (20
bladen chequeboek)
5. Number of Leaves
Het aantal verschijnt hier automatisch.
6. Delivery Date
De datum verschijnt hier automatisch
7. Destination Branche
Hier kiest u voor het TBA filiaal waar u de
chequeboekjes wenst aan te vragen:
 Head Office : Hoofdkantoor Aidastraat/Chopinstraat
28





Trustbank Amanah Centrum:
Filiaal aan de dr. Sophie
Redmondstraat no 93
Trustbank Amanah Multi Business Center: Filiaal in het district
Nickerie
Trustbank Amanah Plutostraat: Filiaal aan de Plutostraat no 116

8. Delivery Branche
Hier kiest u voor TBA filiaal waar u de
chequeboekjes wenst af te halen.

9. Delivery location

plaats waar het filiaal staat;

10. From number
:
Hier verschijnt het beginnummer van de
chequeboekjes automatisch.
To number
: Hier verschijnt het eindnummer van de chequeboekjes
automatisch.
Total to number
: Hier verschijnt het eindnummer van het totaal aan
aangevraagde chequeboekjes.

11. Collector Name
Hier vult u de naam in van de gerechtigde persoon
die de chequeboekjes zal ophalen.

12. Number and Type of Collector ID
Hier kiest u voor het soort
legitimatiebewijs waarmee de ontvanger zich zal legitimeren bij de bank. In
het vakje eronder vult u vervolgens het legitimatienummer in.
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G.

Other Services (Overige diensten)
Dit menu bevat de volgende opties:
 Account Name Personalization
 Exchange Rates listing

G.1

Account Name Personalization

Hier kunt u uw rekening een andere benaming geven.
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1.
2.
3.
4.
5.

Kies uw rekeningnummer en klik vervolgens op edit
Bij New Name voert u de gewenste naam in.
Klik op update changes
Hierna voert u uw pincode in voor de goedkeuring
U zal vervolgens zien dat de naam gewijzigd is.
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G.2

Exchange Rates Listing (Wisselkoers notering)

Hier kunt u de aan- en verkoopkoers van de vreemde valuta bezichtigen.

H.

My Profile (Mijn gegevens en instellingen)

Bij het klikken op My Profile ziet u de onderstaande opties:








Change Password
Change Pin
Change Verification Image
Personal Info
Change Transaction Limit
Account Deactivation
Reset Security Question
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H.1

Change Password
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1.
2.
3.
4.

Voer uw Security Question in
Voer vervolgens de Security Answer
Klik vervolgens op Submit
Bij Change Password voert u vervolgens in uw
- Old Password
- New Password
- Confirm New Password
- Submit
U krijgt hierna de melding dat uw Password succesvol is gewijzigd.

H.2

Change Pin
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1.
2.
3.
4.

Voer uw Security Question in
Voer vervolgens de Security Answer
Klik vervolgens op Submit
Bij Change Pin voert u vervolgens in uw
- Old Pin
- New Pin
- Confirm New Pin
- Submit
U krijgt hierna de melding dat uw Pin succesvol is gewijzigd.
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H.3

Personal Info

Hier kunt u uw persoonlijke gegevens en werkgelegenheid details updaten door te klikken
op edit.
Nadat u uw gegevens geupdate hebt, ontvangt u de melding dat uw aanvraag is
geaccepteerd en zal worden verwerkt na relevante goedkeuring.
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H.4

Change Transaction Limit

Deze optie biedt de mogelijkheid om uw dag limiet te wijzigen. Na wijziging
vindt de goedkeuring plaats door de bank.
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H.5

Deactivate account

Bij deze optie kunt u uw rekening deactiveren. Voor het reactiveren van uw
rekening dient u contact op te nemen met de bank.

H.6

Reset Security question
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Deze optie biedt de mogelijkheid om uw beveiligingsvraag opnieuw in te
stellen.
1.
2.
3.
4.

H.7

Voer de Security Question in
Voer de Security Answer in
Klik vervolgens op Submit
U krijgt de melding dat uw beveiligingsaanvraag succesvol is
geupdate.

Reset Passphrase

Bij deze optie kunt u uw Passphrase resetten
1. Bij Passphrase vult u uw huidige phassphrase in, vervolgens klikt u op Continue.
2. U krijgt de melding dat uw passphrase succesvol is geupdate
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I

Forgot Pin

Indien u uw pin vergeten bent
J

Account number (het rekeningnummer)
Geboortedatum
Vervolgens kunt u uw pin wijzigen
Hierna klikt u op submit
U krijgt de melding dat uw pin succesvol gechanged is
Alerts: voor het instellen van alerts (SMS, e-mail, inbox).
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K
Contact us: indien u de behoefte heeft een bericht te versturen. U schrijft het
bericht en klikt op Send.

L

Activity history: elke handeling die u heeft gepleegd, is hierin af te lezen.

M

Log out: u klikt voor het succesvol uitloggen op het

icoontje.

N

Messages: Indien u klikt op het
icoontje, dan kiest u voor Read all
messages. Een overzicht van de ontvangen en verzonden berichten komt
tevoorschijn. De ontvangen berichten kunt u lezen/verwijderen,
exporteren (Excel en PDF), uitprinten en een nieuw bericht versturen.
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