
Добре дошли в ДСК Директ!

Справки – наличност, движения и извлечения по сметки

Преводи – видове преводи

Преводи – подписване и нареждане на плащания

Заявки

Карти

Смарт приложения

Известия

Запазване на бланки и получатели

Плащане на сметки – по битови услуги, данъци и такси

Настройки

Първи стъпки – преглед на елементите и структуратаСъдържание



➢ 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

Първи стъпки
Преглед на елементите и структурата



Справки
Наличност, движения и извлечения по сметки

➢ “С какво разполагам” – показва разполагаемата 
наличност по сметки.

➢ “Извлечения в PDF” – показва дневни извлечения в 
PDF.

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

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

* Бутон „Експорт към файл“ – позволява експорт в 
различни формати (Word, Excel, CSV, XML).

Секции в меню „Средства“:



Преводи
Видове преводи и файлови формати

Видове 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 – за 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;

Други:

➢ Други – предефинирани форми за други специфични 
видове плащания.



Преводи
Подписване и нареждане на плащания

Други секции в меню „Преводи“:

➢ Неизпратени - съдържа всички запазени преводи, 
които още не са подписани и изпратени

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

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

➢ Автоматични – съдържа информация за 
преводите, наредени с бъдеща дата или п

➢ Получатели – съдържа запазените образци на 
бенефициенти

➢ Готови бланки – съдържат запазените образци и 
бенефициенти



Запазване на бланки и получатели

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 подменю „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.

➢ 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“.



Плащане на сметки
По битови услуги, данъци и такси

➢ 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

От тук може да достъпите регистрираните образци за задължения по битови сметки и да регистрирате нови.



Карти

➢ да правите справки за транзакциите извършвани с тях;

➢ да се информирате за предстоящо изтичане срока на валидност по Вашите карти;

➢ да активирате допълнителна Интернет (3D) парола за всяка Ваша карта по програмите MasterCard   SecureCode и 
Verified by Visa;

➢ да проследявате натрупания бонус по кредитните карти от подменю бонус програми

➢ да промените лимит и статус по банкови карти;

➢ да откриете он-лайн нова карта;

➢ да  правите зареждане на и теглене от виртуална карта, в случай, че сте заявили такава;

➢ да платите минималната сума за револвиране по кредитните Ви карти.

➢ Прехвърлянето на средства от и към други карти (различни от виртуална) става от меню Преводи.

От тук може да достъпите информация за вашите дебитни и кредитни карти:



Известия

Тук можете:

➢ да заявявате ползване на SMS услуги;

➢ да управлявате начините за контакт с Вас;

➢ да прегледате известията във входящата си поща, както и тези относно оферти и промоции.

В този дял управлявате средствата за комуникация на Банката с Вас. Можете да заявите регулярни 
СМС съобщения, да въведете е-мейл и телефон за връзка

Редактирай – От тук можете да са 

абонирате за следните видове SMS 
известия:
• Сутрешно салдо за наличност по 

сметка
• Платена/неплатена комунална услуга
• Постъпления по сметка
• Наредени преводи/тегления от 

сметка
• Трансакция по карта
• Минимална сума за внасяне (за 

револвиране) по кредитна карта
• Абонамент за SMS известие за 

еднократна ЗD парола за извършване 
на онлайн плащане в интернет се 
извършва от меню Карти

SMS - Меню Известия можете да се 

абонирате за SMS известия, да въведете 
нов E-mail за контакт, да достъпите 
входяща си поща, както и да направите 
справка за актуални оферти, нови услуги, 
промоции, и архив на изтекли.



Заявки

Тук можете да регистрирате заявка:

➢За кредит / кредитна карта

➢За издаване на карти

➢За откриване на сметка

➢За нов виртуален депозит

➢За нов директен дебит

Да прегледате :

➢Подписани документи

➢Подадени искания за кредит

➢Чакащи заявки

➢Архив

От тази секция можете да подавате различни заявки за банкови продукти, както и да се 
информирате за техния статус.

Запази час за консултация –
Предоставя възможност да 
заявите точен час за консултация 
в избран от Вас ден, час и 
клоншва от меню Карти



Смарт приложения

Тук можете:

➢ Да активирате мобилното приложение DSK Smart ;

➢ Да изберете кои от Вашите сметки да виждате в DSK Smart. Можете и да редактирате списъка с вече избрани 
сметки, като добавяте и премахвате сметки от него; 

В това подменю имате възможност да изберете сметки, които да активирате/деактивирте  за 
достъп през DSK Smart на Банка ДСК, чрез маркиране на отметката пред всяка една от сметките. 

Активиране на DSK Smart
При активиране на линка 
Регистрация на устройства, 
можете да регистрирате 
мобилно устройство, чрез 
което ще използвате DSK 
Smart. Системата ще Ви 
предостави код за 
активация, чрез който ще 
регистрирате устройството 
си в DSK Smart, след като го 
стартирате на мобилното си 
устройство.
Имате възможност да 
добавяте или изтривате 
устройства от списъка с 
устройства за DSK Smart.



Настройки

➢ 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

В меню Настройки можете да:


