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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. 
 

 
 
PERSBERICHT NR. 08/009 
 
 
Als de verantwoordelijke voor het waarborgen van een gezonde en integere Nederlands 
Antilliaanse financiële sector, acht de Bank het noodzakelijk om het publiek periodiek te 
informeren over praktijken die de belangen van de consumenten en het vertrouwen in ons 
financiële stelsel kunnen schaden. Zo heeft de Bank in de afgelopen jaren periodiek advertenties in 
de media geplaatst om het publiek te waarschuwen voor de praktijken van de heer E. Curiel van 
het assurantiekantoor Seguros Curiel N.V. 
 
De handelwijze van Seguros Curiel N.V. heeft geleid tot aangifte door de Bank bij het Openbaar 
Ministerie tegen Seguros Curiel N.V., als gevolg waarvan het Openbaar Ministerie in 2007 over is 
gegaan tot aanhouding van de heer E. Curiel. Ondanks de periodieke waarschuwingen van de 
Bank, bereiken de Bank de laatste tijden regelmatig nieuwe klachten over praktijken van de heer E. 
Curiel.  
 
Middels deze bekendmaking wenst de Bank een ieder er nogmaals op te attenderen dat zij zich bij 
het aangaan van een verzekering dienen te vergewissen dat de verzekeraar over een door de Bank 
afgegeven vergunning beschikt. Als klant kunt u dit expliciet aan de verzekeraar vragen.  
Ingeval van twijfel of vragen kan contact worden opgenomen met de Afdeling Toezicht 
Institutionele Beleggers van de Bank op toestel nummer 434 5691.  
 

Warning Notice – Circular – Advisory  
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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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Bank van de Nederlandse Antillen                   Tel.         # 5999 9 434 5680/5500 
Unit Integrity Financial Sector                   Fax. No. # 599 9 461 5004  
Simon Bolivar Plein 1   
Willemstad, Curaçao 
Netherlands Antilles 
 

 
 
Willemstad, 27 maart 2008 
BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 
 


