Добре дошли в ДСК Директ!
Съдържание

Първи стъпки – преглед на елементите и структурата
Справки – наличност и движения
Справки – филтри и извлечения по сметки; ПОС справки
Преводи – видове преводи и файлови формати
Преводи - подписване и нареждане на плащания
Преводи - сортиране, сумиране и търсене
Пакетно плащане чрез файл
Заплати чрез файл
Заплати чрез списък служители
Служители – създаване и управление на списък, филтри
Запазване на бланки и получатели
Кредити – Гаранции и Акредитиви
Плащане на сметки – по битови услуги, данъци и такси

Заявки. Откриване на разплащателна сметка
Известия
Настройки
Потребителски права

Първи стъпки

Преглед на елементите и структурата
➢

След първи вход в ДСК Директ е необходимо да смените паролата си

➢

Активирайте метода си на подписване през меню „Настройки“

➢

Персонализирайте изгледа според нуждите си

Основен панел – от тук достъпвате различните менюта на
интернет банкирането. При влизане в дадено меню, се
визуализират специфични подменюта.

Настройки – от тук
можете да
персонализирате
уиджетите, които
виждате и
позиционирането им, за
всяко отделно меню.
Уиджети – от тук
достъпвате различните
секции и
функционалности на
интернет банкирането.
Можете да
персонализирате
уиджетите, които искате
да виждате във всяко
меню.

Информационна лента – от тук можете да видите – клиентския си номер,
информация за последен вход, входящата си поща, телефон /форма за
обратна връзка и бутони за смяна на езика и изход.

Бързи връзки – от тук
достъпвате различните
менюта и функционалности
на интернет банкирането.

Уиджети– от тук
управлявате настройките
на съответните уиджети –
„Минимизирай“,
„Разширен изглед“,
„Обнови“, „Настройки“.

Справки

Наличност и движения
Структура на менюта – всяко меню в ДСК Директ
съдържа тематични табове – от тук достъпвате
различните функционалности.

Справка в определена валута – при клик на
бутона на конкретна валута се визуализират
единствено сметките в нея.

Бързи връзки – чрез бутони на реда на всяка
от сметките, имате бърз достъп до търсената
информация по сметка.

С обединен достъп, оторизиран/и
потребител/и могат да достъпват ел.
банкиране на повече от един банков
клиент и да достъпват различна
информация, включително справки. Над
всяка от сметките се вижда информация за
титуляр (банков клиент).

Обща сума в лева по всички сметки. При
маркиране на отделни сметки, ще видите
общата им наличност на ред „Избрани“ .

Експорт към файл – позволява експорт в
различни формати (Excel, CSV, XML).

Справки

Филтри и извлечения по сметки
Секции в меню „Справки“:
Филтър по конкретен банков клиент – с визуализация на обща сума по всички или
конкретно избрани сметки в дъното на страницата, както и търсене на сметки по валута.

Филтри по Име и сметка на
Отсрещната страна, както и
Основание на плащането.

Филтри за търсене по Сума
(диапазон), и Период на движенията
по сметката.

➢

“Наличност по сметки” – показва разполагаемата
наличност по фирмени сметки.

➢

“Движения по сметки” – показва всички движения за
избран от клиента период.

➢

“Движения по дни” – показва всички движения за
избран от клиента ден в съответния месец.

➢

“Дневни извлечения в PDF” – показва дневни
извлечения в PDF.

➢

“Извлечения във формат MT940” и

➢

„Извлечения във формат MT942” – показват
извлеченията във формати MT940/МТ942. Подходящи
за импорт в различни счетоводни системи.

➢

“Извлечения за период/месец” - показва обобщени
извлечения с възможност за избор на период,
конкретен месец или от началото на текущия до
момента.

➢

“Извлечения СЕБРА”.

Експорт към файл – позволява
експорт в различни формати (Word,
Excel, CSV, XML, PDF).

Покажи – за промяна на броя
резултати показвани на една
страница.

Справки

Абонамент за ПОС справки (Управление на абонаменти)

➢

Абониране

При клик на бутона Абонамент за ПОС справки излиза прозорец за абонамент за дневна, седмична и месечна справка.
Направете своя избор (маркирайте 1 или повече чекбокса) и кликнете Запази. Можете да промените избора си по всяко време.
NB! Справката ще се генерира от следващия отчетен период, т.е. ако се абонирате за дневна справка днес, то същата ще бъде готова утре и ще
съдържа транзакциите от днешния ден.
Месечните справки са 2 вида:

-

По дата на транзакция

-

По счетоводна дата

NB! Месечните справки по дата на транзакция се генерират на 5то число за предходния месец, а тези по счетоводна дата на 6то.
Само при месечен абонамент, направен преди 6то число на текущия месец, първата получена месечна справка ще е за предходния месец.

Справки

Премахване на абонамент за ПОС справки

➢

Премахване на абонамент
Ако желаете да премахнете абонамент, премахнете отметката/размаркирайте съответния чекбокс, за който не
желаете да получавате справка и запазете промяната.

NB! Aбонаментът Ви ще бъде прекратен веднага, т.е. ако на
1во число се абонирате за месечна справка, а на 20то число на
месеца се деабонирате (размаркирате чекбокса) – справка за
периода 1ви-20ти за този месец няма да бъде генерирана.

! За всички изготвени справки са приложими такси съгласно Тарифата на Банка ДСК.

Справки

ПОС справки

➢Календар - Ако искате да
свалите справка за конкретен
период, използвайте календара,
за да посочите точния период.

➢Кликнете Покажи, за да видите
на екран справките, които са ви
необходими.

➢Кликнете стрелката до файла,
който искате да свалите (.CSV).

! За всички изготвени справки са
приложими такси съгласно
Тарифата на Банка ДСК.

Когато справката е готова, можете да
я свалите като .CSV файл от тук.

Преводи

Видове преводи и файлови формати
Видовете преводи в ДСК Директ са разделени на 3 групи:

➢ Единични преводи – за преводи чрез попълване на форма
➢ Пакетни преводи – за пакетни/масови плащания чрез файлове в различни формати, както и за заплати чрез файлове и
списъци от служители. Поддържани файлови формати: ZAPDEP, МТ100, МТ100SEPA, МТ101, МТ103, МТ103BUDJ, XML и CSV

➢ Пакетно плащане чрез файл – налични описания на файлове за масови плащания в лева и валута (МТ103; МТ101; МТ100)
➢ Други – за други специфични видове плащания.

Преводи

Единични и пакетни преводи
Единични преводи:
➢ Между мои сметки – за прехвърляне на средства между собствените сметки в Банка ДСК.
Използва се и при покупко-продажба на валута.

➢ По сметки в Банка ДСК – нареждане на преводи към сметки в банка ДСК
➢ Междубанков – лева – за нареждане на преводи в лева към друга банка в България;
➢ Междубанков – валута – за нареждане на превод във валута към друга банка в България или чужбина;
➢ Към Бюджета – за нареждане на преводи към бюджетни предприятия;
➢ Опция за периодично изпълнение на всички единични преводи
Пакетни преводи:

➢ Заплати – до десет служителя – за нареждане на заплати към списък служители, чрез единичен превод.
➢ Заплати чрез списък служители – за нареждане на заплати към списък служители, предварително добавени в секция
„Служители“ в меню „Преводи“.

➢ Заплати чрез файл – за нареждане на заплати чрез файл във формат ZAPDEP.
➢ Пакетно плащане чрез файл – за нареждане на пакетни/масови плащания чрез файлове в различни формати. С гъвкави
възможности за редакции на пакет и различни сметки на наредител в пакета.

➢ Към бюджета – многоредов – за нареждане на многоредови плащания към бюджета.
Други:
➢ За преводи през СЕБРА, дарения, е-Faktura, за дистрибутори на търговци и за Min/Max наличност.

Преводи

Подписване и нареждане на плащания
➢ Таб Неизпратени се отваря по подразбиране при достъп до меню „Преводи“
➢ За потвърждаване на преводи – съдържа всички запазени преводи, които още не са подписани и изпратени

➢ С филтри по банков клиент(за потребители със SingleSignOn), тип и канал на преводите, дата и период
Създай нов превод – бърз достъп до списък с
видовете преводи, за нареждане на нов превод

Други секции в меню „Преводи“:

Редакция – бутон за редакция на преводи.
Използва се и при нужда от попълване на
Декларация за произход на средства.
Създай подобен – за създаване на
подобен превод, при нужда от запазване
на текущия.

Филтри за търсене по
Сума, Валута и Получател
на подготвени/излъчени
преводи в секции
„Неизпратени“ и „Архив“.

➢

Архив – съдържа информация за статуса на
всички преводи, изпратени към банката.

➢

PDF Авиза – предоставя възможност за изтегляне
на PDF авизо за наредени преводи.

➢

Автоматични плащания – съдържа информация
за преводите, наредени с бъдеща дата или
периодичните преводи.

➢

Служители – предоставя възможност за
създаване и управление на списъци от служители.

➢

Получатели и Готови бланки – съдържат
запазените образци и бенефициенти

Подпиши и Изпрати - маркирайте отметките за превода, който искате да
потвърдите. За подписване/изпращане на повече от един превод - маркирайте
отметките за всеки от желаните преводи. С гъвкави права, за всяка сметка може
да се зададе различна платежна комбинация за подписване и изпращане.

Преводи

Сортиране, сумиране и търсене
Търсене по име на банков клиент в
меню „Преводи“, както и в меню
„Справки“ ; по сметка и име на
получател.

Сортиране на подготвени/излъчени
преводи в таб „Неизпратени“ и
„Архив“ по различни критерии – дата
на създаване; дата на изпълнение;
вид; сума; платец; получател.

Сортиране на резултатите в табове
„Готови бланки“ и „Получатели“ по
различни критерии, вкл. данни за
последна редакция – потребител,
извършил редакцията и нейна дата.

Сумиране: Визуализация на общ брой и сума на
подготвени преводи в таб „Неизпратени“ и на
вече излъчени в „Архив”. Визуализира се общ
брой и сума на преводите на заредената
страница, с опция за визуализация на общ брой
и сума само на избрани преводи.

Пакетно плащане чрез файл
Описание на полета и възможни опции

➢ Изберете файл за зареждане, тип на плащането и формат на файла
➢ Изберете желаните опции – разделяне на единични преводи, заявяване на дата на изпълнение
➢ След запазване на превода, отидете в секция Неизпратени, за да го подпишете и изпратите

Описание на файлови
формати– от тук можете
да изтеглите информация
за различните файлови
формати.
Формат на файла – от тук
променяте при нужда
encoding-а на файла.
Раздели на единични
плащания – от тук може
да разделите отделните
плащания в пакета на
единични преводи, за
гъвкавост при нареждане.

Дата на изпълнение –
може да заявите избрана
от Вас (бъдеща) на
изпълнение на пакетното
плащане.
По подразбиране е
зададена текуща дата.

Създай нов превод – бърз
достъп до списък с видовете
преводи – за създаване на
нов.

Избор на файл – изберете
файлът, който искате да
заредите.

Тип на плащането –
изберете тип според вида
и формата на файла,
който зареждате.
Запази – след като
запазите превода,
отидете в таб
Неизпратени, за да го
подпишете и изпратите.

Пакетно плащане чрез файл
Превод над 30 000 BGN

➢ Стъпка 1 - При нареждане на превод в размер на или над 30 000 лв. (или неговата равностойност в друга валута) е необходимо да
попълните декларация за произход на средствата (Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП).
В таб Неизпратени кликнете върху моливчето под пакетното плащане.

➢ Стъпка 2 - На екран ще се визуализират всички преводи от пакетното нареждане. За всеки единичен превод за сума над 30 000 лв.,
обозначен с

- следва да попълните декларация. Кликнете върху моливчето срещу съответния превод, за да попълните декларацията.

➢ Стъпка 3 – Въведете данните на наредителя и попълнете декларацията, за да изпратите превода.

Валутен превод

Попълване на декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП
➢ Стъпка 1 - При нареждане на валутен превод (от меню Преводи > Нов превод > Междубанков-валутен) към държави извън ЕС, попълнете
данните на наредител и бенефициент, както и полетата свързани с Декларация по чл. 66 от ЗМИП.

➢ Стъпка 2 - На екрана ще видите и бутон за попълване на Декларация по чл. 2 от Наредба 28 на БНБ. Кликнете върху него, за да отворите

декларацията в отделен прозорец и да я попълните, вижте следващия слайд /слайд 15/.

Валутен превод

Попълване на декларация по чл. 2, ал. 1 от Наредба No. 28
➢ Стъпка 3 – Попълнете декларацията. Можете да

добавяте нови редове и/или файлове.
Можете да добавите до 15 файла в следните формати:
- .pdf, .jpg, .jpeg
NB! Задължително е да прикачите документ
по точка 2. или 2.1 и/или 2.2

➢ Стъпка 4 – Когато сте готови, кликнете
бутона Запази, за да запазите декларацията.

Стъпка 5 – Най-отдолу на превода ще видите 2 бутона:
- Запази – запазете превода (таб Неизпратени) и го
изпратете и/или редактирайте по-късно (слайд 16)
- Изпрати – подпишете и изпратете превода сега

Валутен превод

Попълване на декларация по чл. 2, ал. 1 от Наредба No. 28
➢ Ако искате да редактирате данните за превода или тези в декларацията,

отидете в меню Преводи > таб Неизпратени.
➢ Намерете превода и кликнете молива, за да отворите полетата
за редакция.

➢ Кликнете върху SWIFT, за да прегледате платежното, както и
свързаните декларации, които вече сте попълнили.
Чрез бутони Изтегли и Печат можете да свалите като файл или
да разпечатате на хартия.

NB! При зареждане на файл (меню Преводи > Пакетно плащане чрез файл)
към държави извън ЕС, също следва да се попълнят декларациите за
всеки отделен превод по аналогичен начин на гореописания.

Заплати чрез файл

Плащане на заплати чрез файл ZapDep, CSV, XML
➢ Изберете сметката, от която ще извършите превода
➢ Изберете файл за зареждане, формат и тип на файла, както и период/месец, за който се отнася плащането

Създай нов превод – бърз

Избор на сметка –
изберете от падащо меню
сметката, от която ще
извършите превода.
Полета Валута и IBAN на
наредителя се попълват
автоматично.

Избор на файл – изберете
файла, който искате да
заредите.

Нареждане на превод с
бъдеща дата

достъп до списък с видовете
преводи – за създаване на
нов.

Тип на файла – изберете
тип според вида и
формата на файла, който
зареждате.

Формат на файла –
променете при нужда
encoding-а на файла.

Запази – след като
запазите превода, отидете
в секция Неизпратени, за
да го подпишете и
изпратите.

Заплати чрез списък служители
Списък, филтри и нареждане на плащане
➢ Изберете сметката, от която ще извършите превода
➢ Добавете служители от предварително създаден списък чрез бутон Добави плащане
➢ След запазване на превода, може да го достъпите в секция Неизпратени за подписване и изпращане

Обща сума – попълва се и
обновява автоматично,
при въвеждане на сума за
всеки от добавените
служители.

В таб „Служители“ се
визуализират списъци със
служители.

Създай нов превод – бърз
достъп до списък с видовете
преводи – за създаване на
нов.

Добави плащане – от тук
добавяте служители от
списък.

Дата на изпълнение –
може да заявите избрана
от Вас (бъдеща) на
изпълнение на пакетното
плащане. По
подразбиране е зададена
текуща дата.

Избор на сметка –
изберете от падащо меню
сметката, от която ще
извършите превода.

Запази – след като
запазите превода,
отидете в секция
Неизпратени, за да го
подпишете и изпратите.
Преведи – за директно
изпращане на превод.

Служители

Създаване и управление на списък, филтри
От тук може да достъпите и управлявате списък със запазени служители.
➢ Добавете служители чрез попълване на форма или зареждане на файл
➢ Може да зададете Банков клиент и Група – за удобство при превод на заплати към част от списъка
➢ Функционалността за нареждане на Заплати чрез списък служители ще намерите в секция Нов превод

Зареждане на файл/ Нов – за добавяне на
служители чрез файл или чрез попълване
във форма.

Филтри – по банков клиент, група
служители или име на служител.

Покажи – изберете колко записа искате да
виждате на един екран и натиснете Покажи,
за да ги визуализирате.

Редактирай / Изтрий – от тук можете да
редактирате данни на служител или да
изтриете изцяло записа.

Запазване на бланки и получатели
➢ При често нареждане на преводи към един и същ получател, за удобство може да запазите получателя и/или бланката.
➢ Запазени образци ще намерите в секции „Готови бланки“ или „Получатели“ в меню Преводи.
Как се запазва бланка / получател?

➢Попълват се данните за превода;
➢Преди да се изпълни превода, се избира „Запази като
Готова бланка/Получател“;

➢Маркира се чекбокса и се въвежда име, с което да се
запази бланката/получателя;

➢Важно: Бланката ще бъде запазена след като се нареди
превода!

Как се използва запазена бланка?

➢Чрез таб „Готови бланки“ или при избор на нов превод се
избира бутон „Зареди готова бланка“.

➢При необходимост, могат да се променят сметката от
която се нарежда превода, сумата и основанието.

➢При редакция на запазена бланка се изисква
потвърждение със средство за сигурност.

Как се използва запазен получател?

➢При избор на нов превод в полето Име на получател се
отваря списък с всички запазени получатели.

Кредити – Гаранции и Акредитиви
В меню „Кредити“, можете да направите справка в таб „Гаранции и Акредитиви“
Законни представители и потребители със
съответни права могат да виждат
информацията в този таб.

Детайли– информация за банковата
гаранция/акредитив, включително титуляр,
сума на заема, свободен лимит, валута,
както и детайли по договора.

Търсене– филтри по тип на
гаранция/акредитив, период на издаване,
сума, валута и валидност.

Възможност за експорт на резултата в Excel и
CSV чрез клик върху бутона Експорт към
файл.

Издаване на гаранция – клик върху бутона
генерира формата на заявка за Издаване на
банкова гаранция, аналогична на тази от
меню „Заявки“, таб „Нова завка“.

Гаранции и акредитиви– клик върху бутона
генерира справка в табличен вид за всички
гаранции и акредитиви към съответната
сметка.

Промяна на банкова гаранция– клик върху
иконката генерира форма за промяна на
детайли по банковата гаранция с опция за
добавяне на файл.

Плащане на сметки

Битови услуги, данъци и такси
От тук може да достъпите регистрираните образци за задължения по битови сметки и да регистрирате нови.
➢ Регистрирайте Вашите задължения по битови услуги, местни данъци и такси. За регистрация ви е необходим
абонатен/клиентски номер (за битови сметки) и ЕИК (за данъци и такси)
➢ При регистрация изберете име на плащането, за да го намерите бързо и лесно при преглед на сметките

➢ Регистрация на автоматични плащания/директни дебити по битови сметки – само в банков клон

Подготвени плащания – от тук
достъпвате вече
регистрираните си
задължения по битови услуги.

За всяка от
регистрираните битови
сметки, при наличие на
ново задължение – ще се
появи сумата по него и
отметка.
Маркирайте сметките,
които искате да платите и
натиснете „Плати“.

Плати – за плащане на
маркираните сметки.

Други табове в менюто –
за плащане на местни
данъци и такси, архив на
плащанията и справки по
тях – включително по име
на банков клиент, с
възможност за експорт към
файл.
Регистрирай / Плати сметка
– за регистриране на нови
образци за задължения по
битови услуги.

Редактирай / Изтрий – от
тук може да редактирате
регистрирано задължение –
да промените доставчик,
клиентски номер или да
изтриете изцяло
абонамента.

Заявки
От таб „Нова заявка“ в меню „ЗАЯВКИ“ достъпвате меню за подаване на онлайн заявки по
разплащателни сметки, кредити, декларации, анкети и други.

Кликнете върху заявката, която искате да
подадете:
➢ Генерира се форма за попълване, част от
клиентската информация се зарежда
автоматично;
➢ Възможност за прикачване на файлове
във формат PDF (до 10 файла, размер на
всеки файл до 3 MB);
➢ Опции за запазване, изпращане и
отказване на заявката;
➢ Потребители с активен метод на подпис
могат да изпращат заявки към Банката.
NB! Всички онлайн заявки се обработват
само в работното време на Банката.

Заявки
Tаб ‚Чакащи заявки‘ и ‚Архив‘
Таб Чакащи заявки – тук можете да редактирате, създавате подобни и отказвате вече запазени заявки чрез иконите.
Също така, оттук имате възможност да подпишете и изпратите избрана заявка.
Таб Архив – тук виждате информация за успешно подадени заявки заедно с техния статус.
Можете да търсите по банков клиент, тип заявка и статус.

Откриване на разплащателна сметка
От меню ‚Заявки‘ -> таб ‚Нова заявка‘ можете да заявите откриване на една или две нови сметки в следните валути:
BGN, USD, EUR, GPB and CHF. Стъпките за подаване на заявка за откриване на нова сметка в Банка ДСК са следните:
Стъпка 1
В случай, че имате достъп до няколко дружества, изберете банковия клиент/
дружеството, за което желаете да откриете новата сметка. Кликнете Продължи.
Стъпка 2
Изберете валута на сметката от следните 5 валути: BGN, EUR, USD, GBP, CHF.
Можете да откриете до 2 сметки едновременно, в една и съща или
различни валути. Обслужващият клон е селектиран по подразбиране.
Маркирайте всеки чекбокс за съгласие с документите на Банката
(Тарифа, Общи условия и други) преди да преминете
към подписването на заявката. Кликнете Продължи.

NB! Тази заявка може да бъде направена само от настоящи клиенти на Банка ДСК.
(с подпис от законния представител на дружеството).
Ако желаете да откриете сметка като нов клиент на банката, можете да го направите
изцяло онлайн от тук: Станете бизнес клиент на Банка ДСК онлайн (dskbank.bg)

Откриване на разплащателна сметка
Стъпка 3
Преди подпис клиентът може да свали и прегледа договора.
След подписване* на заявката, тя ще се съхрани в таб ‚Архив‘ (меню Заявки).
Клиентът може да изтегли договора с генериран IBAN както от таб
‚Подписани документи‘, така и от таб ‚Архив‘ чрез клик върху името на заявката.
Отваря се нов прозорец с линк Свали PDF документ.

Клиентът може да оперира веднага с новата сметка/сметки, които са видими и в меню СПРАВКИ > Наличност по сметки.
*Заявката може да бъде подписана само от законния представител на дружеството.

Заявка: Теглене на каса
От меню ‚Заявки‘ -> таб ‚Нова заявка‘ можете да заявите Теглене на каса за суми над 2 000 BGN или
равностойността им в друга валута.
Попълнете заявката:
- Клон за получаване – офис на Банка ДСК, в който да получите
заявената сума
- Клиент – в случай, че ползвате обединен достъп,
изберете от кое дружество желаете да заявите теглене
- Сметка – сметката, от която желаете да бъде изтеглена сумата

Кликнете на Изпрати, изпращате заявката за обработка към Банката.
NB! В случай на заявена и неизтеглена сума, ще бъдете таксувани
съгласно Тарифата на Банката.

Заявка за усвояване на кредит
От меню Заявки > таб Нова заявка > Усвояване на кредит можете да подадете заявка за усвояване на сума от
съществуващ кредит.

NB! Онлайн заявки за усвояване на кредит могат да бъдат подавани само от законните представители на дружеството
с активен достъп до ДСК Директ, www.dskdirect.bg.

Форма за попълване –
Усвояване на кредит
- Име на кредит – Изберете кредита, от който
желаете да усвоите (под него ще се визуализират
параметрите по конкретния продукт)
- Сметка за усвояване – изберете сметката, по
която желаете да постъпят средствата
- Сума за усвояване във валутата на кредита
- Описание за използването на средствата –
при целево усвояване е важно да го опишете в това поле

Бутон ‚Добави файл‘
Тук можете да добавите до 10 PDF файла, всеки с размер
до 3 MB (напр. разходооправдателни документи и/или други
за изпълнение на специфични условия за усвояване на кредита).

*В един файл може да прикачите повече от една фактура.

Отказване/запазване/изпращане
на заявка
След попълване на данните, можете да изберете между следните бутони:
-

Откажи – отказ от заявката и връщане към таб ‚Нова заявка‘
Запази – заявката се записва в таб ‚Чакащи заявки‘, където трябва да бъде подписана от законен представител
Изпрати – заявката се изпраща за обработка към Банката след подпис с избрания метод за подписване

Таб ‚Чакащи заявки‘
Таб ‚Архив‘
Таб Чакащи заявки
Запазените заявки за усвояване се съхраняват в
таб Чакащи заявки. От падащо менюто Тип на заявка,
можете да филтрирате кой тип заявки да видите на екран.
Можете да посочите кои заявки да са видими:
последните /x/брой заявки, заявки към определена дата
или за конкретен период.
Маркирайте чекбокс Изпрати и подпишете заявката чрез
избрания метод за подписване /SMS и PIN код или mToken/,
за да изпратите заявката към Банката.

Таб Архив
При селектиране на Тип на заявка – Усвояване на
кредит се зарежда следната информация:
-Списък на изпратените заявки
-Номер на заявка
-Дата на създаване
-Дата на изпращане
-Статус на всяка заявка

Заявка за издаване/промяна на
банкова гаранция
Заявки за издаване на банкови гаранции се подават през меню Заявки > таб Нова заявка.

NB! Онлайн заявки за издаване на банкови гаранции могат да бъдат подавани само от
законните представители на дружеството с активен достъп до ДСК Директ, www.dskdirect.bg.

Издаване на банкова гаранция –
Форма за попълване
При избор на ‚Издаване на банкова гаранция‘ се отваря
форма със следните данни за попълване:
- Банков клиент – в случай, че ползвате обединен достъп е
необходимо е да изберете от падащото меню за кого искате
да издадете банкова гаранция;
- Наредител – в случай, че ползвате обединен достъп
изберете ‚друг‘ и въведете име и БУЛСТАТ;
- Одобрени кредитни лимити - От падащото меню изберете
от кой съществуващ лимит искате да заявите издаване на
новата гаранция.

Издаване на банкова гаранция –
Форма за попълване
След избор на валута и размер на банковата гаранция, следва да посочите:
- Дата на влизане в сила на гаранцията
- Краен срок на валидност
- Вид на гаранцията – изберете от падащото меню

Описание на гаранцията – можете да изберете от следните 3 опции:
По образец на банката
По образец от прикачен файл – тук можете да прикачите вече издадена
гаранция или документ със специфични инструкции за текст на
гаранцията от страна на бенефициера. Документът трябва да е PDF файл
с размер до 3 MB.
По описание от клиент – тук можете да напишете текста на гаранцията,
която искате да се издаде в случай че има особености.

* Към всяка опция има поле за въвеждане на специални инструкции, ако
имате такива (до 1000 символа).

Издаване на банкова гаранция –
Форма за попълване
Последните две опции преди изпращане на формата са:
❖ Избор на разплащателна сметка, от която ще бъдат събрани таксите
❖ Начин на издаване - изберете как желаете да получите гаранцията:
Хартия – в обслужващия офис на клиента
SWIFT – посочете SWIFT адреса на банката на бенефициера

Чрез бутона Добави файл в края на формата
можете да прикачите до 10 PDF файла, всеки с
размер до 3 MB.
Финализирайте заявката с:
- Бутон Откажи - отказаната заявка за гаранция не
се запазва
- Бутон Запази - заявката се запазва в таб ‚Чакащи
заявки‘
- Бутон Изпрати - изпращате заявката към Банката

Таб ‚Чакащи заявки‘

В меню ‚Заявки‘ -> таб ‚Чакащи заявки‘
ще видите всички създадени, но
неизпратени към Банката заявки.
Тук може да подпишете и изпратите
създадената заявка.
Също така, през иконите за бърз достъп
можете да:
- редактирате,
- създадете подобна или
- откажете дадена заявка.

Таб ‚Архив‘
Тук можете да видите всички подписани и изпратени за обработка заявки към Банката.
При избор на Тип на заявка – Издаване/Промяна на банкова гаранция можете да филтрирате следната информация:
-Всички заявки за Издаване/Промяна на банкова гаранция
-Номер на заявката
-Дата на създаване
-Дата на изпращане
-Статус на заявката

Тези 3 бутона позволяват да
видите конкретни заявки, напр.
последните /x/ на брой
заявки, заявки към определена
дата или за конкретен период.

Кликнете на иконката, за да
създадете бързо подобна заявка.

Промяна на банкова гаранция
Промени във вече издадена банкова гаранция
могат да бъдат направени през меню ‚Кредити‘
> таб ‚Гаранции и Акредитиви‘.
Кликнете на Гаранции и акредитиви.

Отваря се нов прозорец с Вашите банкови
гаранции и чрез моливчето в края на
конкретната банкова гаранция, за която
желаете да заявите промяна.

Промяна на банкова гаранция –
Форма за попълване
Отваря се нов прозорец, в който да нанесете промените.
Mожете да редактирате:
- Размер на банковата гаранция
- Краен срок на валидност – при клик върху това поле се отваря
прозорец-календар за избор на дата
- Описание на гаранцията (Маркирайте По образец на банката,
По образец от прикачен файл или По описание на клиент)
- Избор на разплащателна сметка, от която да
се съберат таксите
Когато отразите желаните промени, финализирайте заявката с:
- Бутон Откажи - отказаната заявка не се запазва
- Бутон Запази - заявката се запазва в таб ‚Чакащи заявки‘
- Бутон Изпрати - изпращате заявката към Банката
Всички подписани и изпратени заявки за банкови гаранции
са налични в меню ‚Заявки‘ > таб ‚Архив‘.

Актуализация на клиентски документи
Клиентските документи налични в меню Заявки > таб Нова заявка:
❖ Декларация за действителен собственик
❖ Декларация политическа свързаност (ПЕПс)
❖ Данъчно-осигурителна декларация (ДОПК)
❖ Анкетна карта
❖ Информационен бюлетин

Декларация за действителен собственик
От меню ‚Заявки‘ – таб ‚Нова заявка‘ кликнете върху ‚Декларация за
действителен собственик‘. Попълнете формата със следните данни:
- Банков клиент
- ЕИК/БУЛСТАТ
- Вписано в регистъра при – Търговски регистър, Регистър Булстат, друг
- Подписващ декларацията – изберете лицето, което има право
да подписва документи онлайн (законният представител на дружеството)
- Данни на лице за контакт
- Добави файл – можете да прикачите PDF файл с размер до 3 MB

Когато попълните данните, финализирайте заявката с:
- Бутон Откажи - отказаната заявка не се запазва
- Бутон Запази - заявката се запазва в таб ‚Чакащи заявки‘
- Бутон Изпрати - изпращате заявката към Банката

Декларация политическа свързаност (ПЕПс)
От меню ‚Заявки‘ – таб ‚Нова заявка‘ кликнете
върху ‚Декларация политическа свързаност‘.
Попълнете формата със следните данни:
-Банков клиент
-Подписващ декларацията – изберете лицето,
което има право да подписва документи онлайн
NB! При деклариране, че действителният собственик/
собственици заемат, са заемали или са свързани
лица, формата отваря нови полета за попълване:
-Име, ЕГН, дата на раждане и заемана длъжност

Когато попълните декларацията, финализирайте
заявката с:
- Бутон Откажи - отказаната заявка не се запазва
- Бутон Запази - заявката се запазва в ‚Чакащи заявки‘
- Бутон Изпрати - изпращате заявката към Банката

Данъчно-осигурителна декларация (ДОПК)
От меню Заявки > таб Нова заявка кликнете върху Данъчно-осигурителна декларация.

Попълнете формата със следните данни:
-Банков клиент
-Юрисдикция на местното лице
-Данъчен идентификационен номер
-Тип на образуванието - изберете

Когато попълните декларацията, финализирайте заявката с:
-Бутон Откажи - отказаната заявка не се запазва
-Бутон Запази - заявката се запазва в таб ‚Чакащи заявки‘
-Бутон Изпрати - изпращате заявката към Банката
Всички изпратени декларации са видими в таб ‚Архив‘.

Всички изпратени декларации са
видими в меню ‚Заявки‘ -> таб ‚Архив‘.

Можете да изберете конкретен тип
декларация от филтър ‚Тип заявка‘.

Кликнете върху избрана декларация, за да я
визуализирате на екран.
Ако искате можете да свалите документа като PDF
файл или да го разпечатате.

Анкетна карта
След влизане в ДСК Директ, изберете меню ‚Заявки‘ > таб ‚Нова заявка‘ > Анкетна карта.
Попълнете данните във формата:
- натиснете бутон Запази, за да запазите
анкетата в таб ‚Чакащи заявки‘;
- натиснете бутон Изпрати, за да изпратите
анкетата към банката.
От таб ‚Чакащи заявки‘ можете да редактирате или
изтриете дадена Анкетна карта.
От таб ‚Архив‘ можете да прегледате и/или
свалите Анкетната карта като PDF файл.
Кликнете на иконата моливче, за да редактирате анкетната карта.
Кликнете /x/, за да я изтриете.

NB! При настъпване на промяна в обстоятелствата, можете да ги декларирате онлайн без посещение на офис на банката.
Налична е и възможността за прикачане на актуална лична карта.

Информационен бюлетин
(за вложителите)
-

След влизане в ДСК Директ, изберете меню ‚Заявки‘ -> таб ‚Нова заявка‘ -> Информационен бюлетин.
Изберете банковия клиент, за когото желаете да подпишете документа. Финализирайте чрез бутон Изпрати.
С подписване на бюлетина декларирате, че сте запознати с основната информация на банка ДСК за влоговете.
От таб ‚Архив‘ можете да изберете конкретен бюлетин, да го разпечатате или свалите като PDF файл.

Информационен бюлетин
(за вложителите)
От таб ‚Чакащи заявки‘ можете да редактирате или изтриете избран Информационен бюлетин.
От таб ‚Архив‘ можете да прегледате и/или свалите бюлетина като PDF файл.
Кликнете на моливчето, за
да редактирате анкетната карта.
Изберете /x/, за да я изтриете.

Известия
От меню „Справки“, както и „Известия“ (Текстови известия), можете да управлявате настройките по SMS известия на сметките Ви.

При клик на бутон SMS
известия се отваря меню, в
което лесно управлявате
какви известия да получавате.

Можете да отбележите всички или
само някои от възможните опции
за известия.
По лесен и достъпен начин
въвеждате, променяте и запазвате
телефонния номер, който
получава съответните известия.

Настройки
В меню „Настройки“ можете да:
➢ Променяте Потребителско име и Парола
➢ Активирате избрания от Вас метод на подписване
➢ Избирате сметките (от регистрираните в ДСК Директ), които да виждате от Оперативни сметки
➢ Управлявате нивото на сигурност при достъп до ДСК Директ от Защитен вход

➢ Прегледате информация за Потребителските сесии, Подписани документи и Технически изисквания

Потребителски права
В меню „Настройки“, таб „Потребителски права“, законни представители могат да правят
справки за правата на потребители с достъп до профила на бизнес клиента:
Можете да изтеглите справката във формат .PDF
чрез клик на бутон „Експорт към файл“.

При стандартни права, виждате информация
за права по потребители, включително – три
имена, тел. номер, вид достъп –
активен/комбиниран/пасивен, лимити за
изпращане.

При гъвкави права, виждате детайлна
информация за различните права по сметки,
както и платежната група с визуализация на
потребителите, които са част от нея, при
mouseover.

Също така, ще намерите и информация за
специфичните права по сметки на потребители.

Последната секция предоставя информация за
платежните комбинации по сметка спрямо
сума.

Контакти
При технически затруднения, можете да се свържете с
контакт центъра за бизнес клиенти на Банка ДСК:
тел. 0700 33 944
имейл: CSC@dskbank.bg

