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Нова услуга DMobile

Заявете статична парола,
без да посещавате банков
офис

Групов печат на
платежни

Акценти

Онлайн депозит

Нови функционалности в каналите за
дистанционно банкиране

От началото на месец декември 2022 г., Д Банк предлага на своите
клиенти нова услуга - мобилно банкиране DMobile, което се достъпва
безплатно през Google Play и App Store.

DMobile предоставя възможност за банкиране с активни или пасивни
права и е достъпно за физически и юридически лица.
Всички клиенти, които към 27.11.2022 г. са имали права за услугата Д
Банк Онлайн (www.online.dbank.bg), могат да използват DMobile, без да е
необходимо да посещават офис на Банката. Необходимо е единствено да
се инсталира приложението, през App Store или Google Play. За всички
останали клиенти след тази дата, които желаят да използват услугите за
отдалечено банкиране Д Банк Онлайн и DMobile, е необходимо да
посетят офис на банката и да заявят своето желание за това.

С представянето на новата си услуга, банката предлага и нова
възможност за използване на вграден в софтуерен токен в мобилното
приложение DMobile.

Всичко за DMobile може да прочетете в сайта ни: www.dbank.bg или да
посетите удобен за Вас офис на Д Банк.

DMOBILE - МОБИЛНОТО БАНКИРАНЕ
НА Д БАНК
Инсталирайте безплатно през Google Play и App Store. 

DMobile
мобилно банкиране
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Услугата Mastercard Identity Check осигурява по-
високо ниво на сигурност, когато използвате своята
карта от Д Банк за разплащания в интернет.
При осъществяване на плащания в интернет при
търговци участващи в програмата за сигурност
Mastercard Identity Check е необходимо да въведете,

ЗАБРАВИХТЕ СВОЯТА
СТАТИЧНА ПАРОЛА?

Заявете нова, без да е необходимо
посещение на банков офис.
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както стандартните данни, изискващи се от търговеца (номер на карта; валидност; CVV код) така и статична и
динамична парола (код). Динамичната парола е уникална за всяко плащане и се получава на мобилен номер,
който сте регистрирали в Банката. Статичната парола знаете само Вие и я получавате в плика с картата си.
Регистрацията на Вашата карта за услугата Mastercard ID Check се осъществява автоматично от страна на
Банката след предоставяне на мобилен номер.

Д Банк предоставя възможност, ако сте забравили
своята статична парола, да заявите нова, без да е
необходимо посещение на банков офис. 

Какво е необходимо?
Ако имате онлайн банкиране с активни права , може
да изпратите свободно съобщение, използвайки Д
Банк Онлайн, в което да заявите получаване на нова
временна статична парола. Необходимо е да посочите
последните четири цифри  на банковата карта, за
която желаете парола.
Обслужващият Ви офис ще обработи Вашата заявка и
ще получите временна статична парола като SMS на
мобилен номер, регистриран в Банката.

Получената парола е валидна 24 часа от получаването й и е необходимо да я промените с Ваша собствена на
посочения в SMS-a линк.
Разбира се, остава възможността за получаване на временна статична парола и след посещение на удобен
банков офис. В него колегите ще Ви съдействат и с регистрация за нашите канали за онлайн банкиеране -
Д Банк Онлайн и DMobile, ако все още нямате активни.
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ОНЛАЙН ДЕПОЗИТ
Станете клиент на Д Банк, без да напускате своя
дом. Открийте депозит само за няколко минути!

Защо Онлайн депозит от Д Банк?

Имате възможност да станете наш клиент, без да
посещавате банков офис, само за няколко минути -
бързо и удобно, чрез кратък онлайн процес. 
Откривате депозит с атрактивна лихва до 0,90% и
срок до 24 месеца.

Какво получавате още?

Получавате безплатен, АКТИВЕН достъп до услугата за
отдалечено банкиране Д Банк Онлайн, като така
разполагате с всичко необходимо за пълноценно
ежедневно банкиране. 
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Чрез услугата може да управлявате своите депозити, да заявите банкова карта, да осъществявате левови и
валутни преводи, плащате битови сметки, получавате актуална информация за своите кредити.
Повече за продукта Онлайн депозит и каналите за онлайн банкиране може да научите на сайта ни:
www.dbank.bg

В Д Банк Онлайн вече имате възможност за
печат на повече от едно платежно
едновременно.
Създадохме функционалността в следствие на
потребностите на нашите корпоративни
клиенти, но от нея имат възможност да се
възползват както потребители с лични сметки,
така и юридически лица.

ПЕЧАТ НА ПЛАТЕЖНИ
ПРЕЗ Д БАНК ОНЛАЙН

След успешен вход в Д Банк Онлайн, в меню
Операции >> Изпратени операции, може да
достъпите всички операции, които са
оторизирани. Менюто дава възможност да
маркирате (изберете) всички желани
платежни за печат, след което е необходимо
да изберете бутон "Експорт в pdf".

Как се достъпва
функционалността?


