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These Warnings contain the names of entities/persons and/or associates recently brought to 
BNA’s attention through some form of notice, inquiry or complaint. If these entities and/or 
associates are operating in/or out of the Netherlands Antilles, they may be violating provisions of 
the Supervision Act or other financial regulation, 1  thereby affecting the integrity of the 
financial sector. 
 
A cumulative list of entities on previous Warning Circulars, Notices or Advisories is available on 
BNA’s website at www.centralbank.an. 
 

 
BEKENDMAKING 

SEGUROS DI KORSOU 
De Bank van de Nederlandse Antillen heeft kennis genomen van de website van Seguros di 
Korsou waarop deze zich propageert als een verzekeringskantoor met vestigingen op verschillende 
locaties op Curaçao. De Bank attendeert een ieder erop dat genoemde instelling niet bekend is bij 
haar en dat deze instelling niet over een vergunning van de Bank beschikt voor de uitoefening van 
het verzekeringsbedrijf in of vanuit de Nederlandse Antillen. Ook is deze instelling niet 
ingeschreven in het register van assurantiebemiddelaars dat door de Bank wordt gehouden. 
 
Uit de informatie op de website www.segurosdikorsou.tk blijkt dat Seguros di Korsou hetzij als 
verzekeraar hetzij als assurantiebemiddelaar optreedt zonder daartoe door de Bank te zijn 
toegelaten. Deze handelswijze is in strijd met de wet en is strafbaar gesteld in artikel 122 van de 
Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf  (P.B. 1990, nr. 77) en artikel 24 van de 
Landsverordening Assurantiebemiddelingsbedrijf  (P.B. 2003, nr. 113). 
 
Willemstad, 23 januari 2008 
BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 
 

Warning Notice – Circular – Advisory  
‘Seguros di Korsou’ 

                                                 
1 Supervision Act covers, either jointly or separately, the 1994 National Ordinance on Supervision of the Banking and Credit System, 1990 National Ordinance on 

the Supervision of the Insurance Sector and their respective implementation decrees, the 1985 National Ordinance on the Supervision of Corporate Pension Funds, 

the 2003 National Ordinance on the Insurance Brokerage Business, the 1998 National Ordinance on the Supervision of Stock Exchanges, the 2002 National 

Ordinance on the Supervision of Investment Institutions and Administrators, the 2003 National Ordinance on the Supervision of Trust Service Providers, and also 

other and future supervisory regulations. 
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