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A. Inloggen op DSB Internet Banking 
 

Hoe log ik in? 

1. Ga naar www.dsb.sr 

2. Kies Internet Banking 

3. Voer uw gebruikersnaam in en klik op Ga verder 

 
 

 

4. Voer uw wachtwoord in 

5. Voer de challenge code in op uw I-Signer. De challenge code voert u in op uw I-Signer 

(met de optie inloggen). Hierna ontvangt u een response code 

6. Voer de response code in op de inlogpagina  

 

7. Klik op Inloggen. 

  

http://www.dsb.sr/
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Bij de eerste inlog dient u uw gebruikersnaam en wachtwoord te wijzigen. Uw gebruikersnaam 

dient te bestaan uit tenminste negen karakters en uw wachtwoord uit tenminste acht karakters. 

Het wachtwoord en de gebruikersnaam moeten bestaan uit een combinatie van hoofdletters en 

cijfers of klein letters en cijfers of hoofdletters en klein letters of hoofdletters, klein letters en 

cijfers. Uw gebruikersnaam en wachtwoord mogen niet hetzelfde zijn. Nadat u uw 

inloggegevens heeft gewijzigd, gaat u akkoord  met de Algemene Voorwaarden voor Internet 

Banking en Mobile Banking.. Indien de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd, zult u deze 

opnieuw moeten doornemen en accepteren om gebruik te blijven maken van Internet Banking 

en Mobile Banking.  

Hierna bent u succesvol ingelogd.  
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B. Hoofdscherm 
Als u bent ingelogd, verschijnt het hoofdscherm 

 

 

Bovenaan het scherm zijn er iconenmet elk zijn eigen functie. 

Hieronder zijn de functies beschreven: 

 

 

  

Deze functie biedt de mogelijkheid terug te gaan naar het hoofdmenu. 

 

 

Deze functie weergeeft de ontvangen e-mails en het versturen van e-mails die 

verstuurd kunnen worden naar de bank. 

 

 

Deze functie verwijst naar de meest gestelde vragen over Internet Banking. 
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Deze functie biedt de mogelijkheid een printopdracht te maken van de pagina die u 

wenst uit te printen.  

 

 

Deze functie gebruikt u voor het uitloggen. 

 

 

Deze functie biedt de mogelijkheid te kiezen tussen de Engelse of de Nederlandse 

taal. 

 

 

Links op uw scherm vindt u categorieën die verder uiteen klappen. Hiermee kunt u stapsgewijs 

binnen een categorie een door u gewenste optie zoeken. De volgende categorieën zijn 

aanwezig: 

 
Bij Wisselkoersen ziet u als eerst de tussenkoers. 
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Bij het klikken op een willekeurige valutasoort, klapt er een uitgebreide lijst van zowel de 

aankoop-, verkoop- als tussenkoers van alle valutasoorten open. 
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C. Mijn overzicht 
Belangrijke opmerking: afhankelijk van de rechten die aan u zijn toegekend door de 

hoofdgebruiker, zullen opties zichtbaar zijn c.q. bepaalde handelingen kunnen worden 

uitgevoerd. 

Bij het klikken op “Mijn Overzicht” klappen de onderstaande opties uit: 

1. Mijn rekeningen 

2. Geplande opdrachten 

3. Externe overboekingen 

4. Overzicht aanvragen 

 

C.1 Mijn rekeningen 

Hier vindt u een overzicht van uw rekeningen, w.o.: 

 Betaalrekeningen 

 Spaarrekeningen 

 Termijndeposito’s 

 Leningen 

 

Wilt u de bedrijfsrekeningen, leningen en termijndeposito’s inzien? Klik dan op Mijn overzicht > 

Mijn rekeningen voor het overzicht van al uw DSB rekeningen, leningen en termijndeposito’s. 

 

Klik op een van uw rekeningen, kaarten, leningen of termijndeposito’s om de gegevens, de 

geschiedenis en de saldi hiervan in te zien. 
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Beschikbaar saldo: Het saldo dat beschikbaar is op de rekening. Hierbij zijn eventuele 

overtrekkingen reeds opgeteld. Nog te ontvangen bedragen (bijvoorbeeld een verrekende 

cheque) worden niet gerekend tot het beschikbaar saldo. Transacties die reeds verricht zijn 

maar nog niet zijn verwerkt c.q. zijn aangehouden worden niet tot het beschikbare saldo 

gerekend. 

 

Huidig saldo: uw saldo zonder overtrekkingen. Nog te ontvangen bedragen (bijvoorbeeld een 

verrekende cheque) worden wel gerekend tot het huidige saldo. Transacties die reeds verricht 

zijn maar nog niet zijn verwerkt c.q. zijn aangehouden worden ook tot het huidige saldo 

gerekend. 

 

 

De groene pijl en de groene punt laat zien welke bijschrijving heeft plaatsgevonden 
op de geselecteerde rekening 
 

 
De rode pijl en de rode punt laat zien welke afschrijving heeft plaatsgevonden op de 
geselecteerde rekening 
 

 
Klik op dit icoontje voor de omschrijving van de transactie 

 

 

Bij het klikken op Kalender tonen verschijnt een kalender van de desbetreffende maand, 

waarbij u door middel van een rode en/of groene punt de bij- en/of afschrijvingen van de 
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geselecteerde rekening kan zien. U heeft ook de mogelijkheid om de bij- en/of afschrijvingen 

van de andere maanden te bezichtigen.  

 

 
 

 

 

 

C.2 Geplande opdrachten 

Bij Geplande opdrachten zijn opgenomen de opdrachten die staan gepland voor een 

toekomstige datum. Dit geldt zowel voor periodieke als eenmalige overboekingen 

 

De onderstaande informaties van een geplande opdracht zijn zichtbaar:  

 Bij Soort ziet om welke overboeking het gaat  

 Bij Begunstigde ziet u wie de begunstigde is van de geplande opdracht 

 Bij Vanaf ziet u het rekeningnummer waarvan er wordt afgeschreven voor de geplande 

opdracht 

 Bij Datum ziet u wanneer de opdracht is gepland en de frequentie hiervan 

 Bij Bedrag ziet u het bedrag van de geplande opdracht. 

 

  

 
Door op het vergrootglas te klikken, kunt u de geplande opdracht tonen 

 
Door op het potlood te klikken, kunt u de geplande opdracht wijzigen 

 
Door op het kruisje te klikken, kunt u de geplande opdracht verwijderen. 
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C.3 Externe overboekingen 

Deze functie geeft de binnenlandse en buitenlandse overboekingen weer die nog zullen 

plaatsvinden. 

 

 

C.4 Overzicht aanvragen 

Hier kunt u zien welke aanvragen u heeft gedaan voor chequeboekjes en wat de status hiervan 

is. 

 

Met  kunt u specifieke zoekcriteria invoeren. 
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D. Transactie Status 
 

Klik op Transactie status en dit menu klapt uit met de volgende opties: 

1. Toon geplande overboekingen 

2. Transactieresultaat 

3. Opdracht meldingen tonen 

 

D.1 Toon geplande overboekingen 

Bij deze functie kan de ‘autorisator’ alle transacties terug vinden die hij moet autoriseren. De 

transacties zijn gereed gezet door een ‘initiator’. U kunt ook meerdere transacties in een keer 

autoriseren door ze aan te vinken en te klikken op goedkeuren. 

 

U kunt het volgende doen: 

 Transatie goedkeuren 

 Transactie verwijderen 

 
Transactie tonen 
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1. Bij het goedkeuren van een transactie, klikt u op . Vervolgens komt er een 

verificatiescherm 

 
2. Bij het autoriseren van de overboeking vult u het volgende in op uw I-Signer: 

Challenge 1: de laatste 7 cijfers van de Vanaf-rekening (dit is het rekeningnummer 

waarvan het bedrag wordt afgeschreven) 

Challenge 2: de laatste 7 cijfers van de Begunstigde-rekening (dit is het 

rekeningnummer van de begunstigde waarop het bedrag wordt bijgeschreven) 

Challenge 3: het bedrag van de overboeking 

Vervolgens krijgt u een signeercode op uw I-Signer scherm. Voer dit in op uw Internet 

Banking scherm bij e-handtekening 

3. Klik op Bevestigen om de overboeking te bevestigen of Annuleren om de overboeking 

te annuleren en terug te gaan naar het vorige scherm. 

 

Afhankelijk van de instellingen (eenlaags-, tweelaags- of drielaagsautorisatie) moet een tweede 

of derde autorisator de betaling goedkeuren. 
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D.2 Transactie resultaat 

Hier kan de autorisator de resultaten van de transacties raadplegen. Transactiebonnen 

(betalingsbewijzen) gepleegd door deze autorisator kunnen hier worden gedownload. 

 

 

D.3 Opdracht meldingen tonen 
Hier kan de autorisator natrekken voor de volgende gegeven opdrachten:  

1. Transactiebestand uploaden  

2. Begunstigdebestand uploaden 

3. Meervoudige autorisatie 

Via deze functie kan de gebruiker de status van de boven genoemde opdrachten raadplegen. 
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E. Mijn gegevens en instellingen 
Bij het klikken op Mijn gegevens en instellingen klapt het submenu open met de 

onderstaande opties: 

 

1. Gebruikersnaam wijzigen 

2. Wachtwoord wijzigen 

3. E-mail wijzigen 

4. Documenten 

5. Online activiteit 

6. Registreer voor DSB│Mobile Banking App 

7. Apparaten beheren 

 

E.1 Gebruikersnaam wijzigen 

Hier kunt u uw gebruikersnaam wijzigen. Uw gebruikersnaam heeft u nodig om in te loggen op 

DSB Internet Banking. 

 

1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en klik op Gebruikersnaam wijzigen 

2. Bij Nieuwe gebruikersnaam voert u uw nieuwe gebruikersnaam in. Let wel: de 

gebruikersnaam moet bestaan uit een combinatie van hoofdletters en cijfers of klein 

letters en cijfers of hoofdletters en klein letters of hoofdletters, klein letters en cijfers. Uw 

gebruikersnaam en wachtwoord mogen niet hetzelfde zijn. Uw gebruikersnaam moet 

minimaal negen (9) karakters zijn 

3. Klik op Verzenden om uw gebruikersnaam te wijzigen 

4. Er wordt gevraagd naar een autorisatie challenge. De challenge code voert u in op uw I-

Signer (met de optie inloggen) 

5. De response van uw I-Signer voert u in op uw Internet Banking scherm. Klik op 

annuleren om uw verzoek te annuleren. Klik op bevestigen om uw gebruikersnaam te 

wijzigen. 
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E.2 Wachtwoord wijzigen 

Hier kunt u uw wachtwoord wijzigen. Uw wachtwoord heeft u nodig om in te loggen op DSB 

Internet Banking. 

 

1. Klik op Mijn gegevens en instellingen en klik op Wachtwoord wijzigen 

2. Bij Wachtwoord voert u uw huidig wachtwoord in 

3. Bij Nieuw wachtwoord voert u uw nieuw wachtwoord in. Let wel: het wachtwoord moet 

bestaan uit een combinatie van hoofdletters en cijfers of klein letters en cijfers of 

hoofdletters en klein letters of hoofdletters, klein letters en cijfers. Uw gebruikersnaam 

en wachtwoord mogen niet hetzelfde zijn. Uw wachtwoord moet minimaal acht (8) 

karakters zijn 

4. Bij Wachtwoord bevestigen voert u uw nieuw wachtwoord in om het te bevestigen 

5. Klik op Wachtwoord wijzigen om uw wachtwoord te wijzigen 

6. Er wordt gevraagd naar een autorisatie challenge. De challenge code voert u in op uw I-

Signer (met de optie inloggen) 

7. De response van uw I-Signer voert u in op uw Internet Banking scherm. Klik op 

annuleren om uw verzoek te annuleren. Klik op bevestigen om uw wachtwoord te 

wijzigen. 

 

 

E.3 E-mail wijzigen 

Hier kunt u uw e-mail adres wijzigen. Uw e-mail adres wordt gebruikt om een nieuw wachtwoord 

te verzenden als u deze bent vergeten.  

 

1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en klik op E-mail wijzigen 

2. Bij Nieuw e-mail voert u uw nieuw e-mail adres in 

3. Klik op Verzenden om uw e-mail adres te wijzigen 

4. Er wordt gevraagd naar een autorisatie challenge. De challenge code voert u in op uw I-

Signer (met de optie inloggen) 
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5. De response van uw I-Signer voert u in op uw Internet Banking scherm. Klik op 

annuleren om uw verzoek te annuleren. Klik op bevestigen om uw e-mail adres te 

wijzigen. 

E.4 Documenten 
Hier kunt u diverse documenten terugvinden, waaronder het omzettingsformulier (vreemde 

valuta naar SRD; USD naar EURO; EURO naar USD). 

 

E.5 Online activiteit 

Met deze functie kunt u alle handelingen zien die u heeft gepleegd in Internet Banking of in de 

Mobile Banking App. 

 

 

 
 

 

 
Een handeling die u in Internet Banking heeft gepleegd 

  

Een handeling die u in de Mobile Banking App heeft gepleegd 

 

 

Klik op om de digitale transactiebon te downloaden. Dit wordt in .pdf formaat 

gedownload. Een digitale transactiebon is een overzicht van een betaling die u heeft 

verricht. 
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E.6 Registreer voor DSB Mobile Banking App 

Hier kunt u DSB Mobile Banking  inschakelen en indien u (tijdelijk) geen gebruik meer wilt 

maken van de DSB Mobile Banking kunt u zich hier ook afmelden. 

 

E.6.1 DSB Mobile Banking inschakelen 

Hier kunt u DSB Mobile Banking inschakelen 

1. Klik op DSB Mobile Banking inschakelen. 

 

2. Er wordt gevraagd naar een autorisatie challenge. De challenge code voert u in op uw I-

Signer (met de optie inloggen) 

 
3. De response van uw I-Signer voert u in op uw Internet Banking scherm. Klik op 

annuleren om uw verzoek te annuleren. Klik op bevestigen om DSB Mobile Banking in 

te schakelen. 

4. Nadat u op bevestigen heeft geklikt, krijgt u een bevestiging dat u DSB Mobile Banking 

is geactiveerd. 
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E.6.2 DSB Mobile Banking afmelden 

Hier kunt u afmelden voor DSB Mobile Banking. 

 

1. Klik op Afmelden voor DSB Mobile Banking 

 
 

2. Er wordt gevraagd naar een autorisatie challenge. De challenge code voert u in op uw I-

Signer (met de optie inloggen) 

 

 
3. De response van uw I-Signer voert u in op uw Internet Banking scherm. Klik op 

annuleren om uw verzoek te annuleren. Klik op bevestigen om DSB Mobile Banking in 

te schakelen. 

4. Nadat u op bevestigen heeft geklikt, krijgt u een bevestiging dat u DSB Mobile Banking 

is gedeactiveerd. 

 

 

 

E.7  Apparaten beheren 

Deze functie biedt u de mogelijkheid om apparaten beheren waarop u de DSB Mobile Banking 

App heeft gedownload. Dit apparaat is alleen zichtbaar,  wanneer u op DSB Mobile Banking 

App gekozen heeft voor de Remember Me Pin. 



 

Versie 1.0 Februari 2018 
Handleiding Internet Banking: Zakelijke klant (Corporate) 
Gebruikersrol: Autorisator 

 

 

 

U kunt op maximaal vier (4) apparaten, bijvoorbeeld een smartphone of een tablet, de 

Remember Me Pin aanzetten. Op ieder apparaat mag de Remember Me Pin verschillen. 

Hier kunt u de naam van uw apparaat wijzigen en dit verwijderen. Wanneer u het apparaat heeft 

verwijderd, gaat u bij de eerst volgende inlog op dit apparaat uw gebruikersnaam, wachtwoord 

en I-Signer moeten gebruiken om in te loggen. 
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F. Notificatie  
 

Klik op “Notificatie” en  dit klapt uit met de volgende opties: 

1. Alert Kanalen 

2. Alerts instellen 

3. Mijn alerts 

 

F.1 Alert Kanalen 

Hier geeft u aan in welke taal en via welke kanaal u notificaties wenst te ontvangen. 

 

1. Bij taal van de melding kunt u kiezen voor de Nederlandse of Engelse taal 

2. Bij e-mail adres voert u uw e-mail adres in om e-mail notificaties te ontvangen. 

3. Klik op verifieren. Hierna krijgt u een code via e-mail op het e-mail adres dat u hebt 

doorgegven. Voer de code in om uw e-mail adres te verifieren. 

4. Wilt u alerts via e-mail en sms, dan dienen beide aangevinkt te zijn. U kunt zelf kiezen 

via welke kanaal u dit wenst te ontvangen. 

5. Klik op opslaan. 
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G.2 Alerts instellen 

Hier kunt u per rekeningnummer selecteren van welke u een notificatie wenst te ontvangen. 

U kunt de volgende notificaties selecteren: 

 creditering boven 

 debitering boven  

 laatste periodieke transactie  

 

Bij elk van de type alerts vult u een bedrag in, vanaf welk bedrag u  alerts wenst te 

ontvangen. 

U kunt ook aangeven via welk kanaal u de notificatie wenst te ontvangen. Dit doet u onder 

het kopje Stuur melding naar. 

 
 

G.3 Mijn alerts 

Bij Mijn alerts kunt u inzien welke notificaties u te zien krijgt. U kunt hier ook alle alerts 

deactiveren. 

 

 


