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A. Inloggen 
 

A.1 DSB│Mobile Banking app downloaden 
Om gebruik te maken van de DSB│Mobile Banking app dient u dit te downloaden uit de Google 

Play Store*. Deze dient u vervolgens te installeren op uw smartphone of tablet. 

 

*Belangrijke opmerking: om gebruik te maken van de DSB│Mobile Banking App dient uw 

besturingssysteem Android 4.4 of hoger zijn.  

 
 

 

A.2 Inloggen 
Alvorens u kunt inloggen op de DSB│Mobile Banking app, dient u eerst na te gaan of deze 
is ingeschakeld in Internet Banking. Dit kunt u raadplegen bij “Mijn gegevens en instellingen” 
 “Registreer voor DSB│Mobile Banking app”). 
 
Om gebuik te maken via de DSB│Mobile Banking app moet deze optie eerst zijn 
ingeschakeld via Internet Banking. Is deze optie reeds voor u ingeschakeld of wilt u het 
inschakelen, dan kunt u de status raadplegen bij “Mijn gegevens en instellingen”  
“Registreer voor DSB│Mobile Banking app”). 
 
Hoe logt u in? 
Open de DSB│Mobile Banking app op uw smartphone of Tablet.                                    
1. Bij gebruikersnaam voert u uw gebruikersnaam in 

Opmerking: u heeft één gebruikersnaam. Deze gebruikt u zowel voor Internet Banking als voor Mobile 

Banking. 

2. Bij wachtwoord voert u uw wachtwoord in 
Opmerking: u heeft één wachtwoord. Deze gebruikt u zowel voor Internet Banking als voor Mobile Banking. 
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3. Voer de Challenge Code van het scherm in op uw I-Signer via de optie (“I” of “1. Inlog” of 

“inloggen”). U ontvangt een Response Code. Bij response voert u uw Response Code 

in 

4. Klik op inloggen 

 

 

Indien u voor het eerst inlogt, dient u akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden voor 

Internet Banking en Mobile Banking alvorens u gebruik kunt maken van deze twee faciliteiten. 

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.  

U bent nu succesvol ingelogd.  
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B. Hoofdscherm 
Nadat u bent ingelogd, ziet u het hoofdscherm.  
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Bovenaan het hoofdscherm zijn diverse pictogrammen. Hieronder zijn de functies behorende 

bij de pictogrammen beschreven: 

 Met deze functie kunt u: 

 de wisselkoersen inzien 

 een ATM van DSB of een DSB kantoor opzoeken 

 de taalinstellingen wijzigen 
 
Voor een gedetailleerde omschrijving wordt verwezen naar C. DSB informatie 

 
Deze functie geeft u een snel overzicht van uw rekeningen, kaarten, leningen en 
termijndeposito’s. 
 
Voor een gedetailleerde omschrijving wordt verwezen naar D. Mijn Overzicht 

 Deze functie biedt u de mogelijkheid om een overboekingen te verrichten. 
 
Voor een gedetailleerde omschrijving wordt verwezen naar E. Overboekingen 

 
Met deze functie kunt u: 

 uitloggen 

 bankmail 

 online activiteit bekijken 

 de contactgegevens inzien van het Contact Center 

 gebruikersnaam wijzigen 

 wachtwoord wijzigen 

 uw geregistreerde apparaten beheren 

 notificaties instellen 

 uw notificaties inzien 
 
Voor een gedetailleerde omschrijving wordt verwezen naar F. Mijn gegevens en 
instellingen 
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C. DSB Informatie 
Onder DSB informatie ( ) zijn de volgende opties beschikbaar: 

1. Wisselkoersen 

2. Kantoor zoeken 

3. Instellingen 

 

 

 

C.1 Wisselkoersen 
Bij het klikken op Wisselkoersen kunt u de wisselkoersen inzien. De wisselkoersen zijn 

beschikbaar in de volgende drie valuta’s: 

 EUR (de EURO) 

 USD (de Amerikaanse dollar) 

 CNY (de Chinese Yuan) 
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Hier zijn de aankoop- en verkoop koersen aangegeven alsook de gemiddelde koers. 

Onderstaand zijn de benamingen omschreven: 

 Buy: De aankoopkoers. De koers waartegen de bank vreemde valuta koopt van de klant 

 Book: Dit is de gemiddelde koers 

 Sell: De verkoopkoers. De koers waartegen de bank vreemde valuta verkoopt aan de 

klant 

 

Wenst u een historisch overzicht te zien van de fluctuaties van de valutasoorten op basis van de 

gemiddelde koers? Dat is mogelijk per valutasoort tot een jaar terug.  

1. Selecteer de gewenste valutasoort. Deze wordt dan donkergrijs 

2. Selecteer de periode; u heeft de optie uit: 1 week, 1 maand, 3 maanden, 6 maanden,  

1 jaar 

3. U ziet nu het historisch verloop van de gemiddelde koers van de valutasoort van de 

geselecteerde periode 

  

C.2 Kantoor zoeken 
Bij het klikken op Kantoor zoeken krijgt u een overzicht DSB kantoren en DSB ATM’s. 

U kunt ook rechts bovenaan gebruik maken van de zoekfunctie ( ) om een DSB kantoor of 

DSB ATM op te zoeken. Bij het klikken op een DSB Kantoor of DSB ATM krijgt u additionele 

informatie: 

 Bij DSB Kantoor is de volgende informatie beschikbaar 

o Openingstijden van het DSB Kantoor 

o Telefoonnummer van het DSB Kantoor 

o De afstand tussen uw huidige locatie en het DSB kantoor 

o Navigatie aan via Google Maps om naar het DSB Kantoor te rijden 
Opmerking: afstanden en de navigatie aanwijzingen zijn alleen mogelijk indien uw locatie instellingen van 

uw smartphone of tablet aanstaan. 
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 Bij DSB ATM is de volgende informatie beschikbaar 

o De afstand tussen uw huidige locatie en de DSB ATM 

o Navigatie aan via Google Maps om naar de DSB ATM te rijden 
Opmerking: afstanden en de navigatie aanwijzingen zijn alleen mogelijk indien uw locatie instellingen van 

uw smartphone of tablet aanstaan. 

 

 

 
 

 

C.3 Instellingen 
Bij het klikken op Instellingen kunt u de taal wijzigen. U heeft de keuze uit de Nederlandse of 

Engelse taal. 

1. Klik op Instellingen 

2. Bij kies taal klikt u op de drop-down button. U kunt kiezen voor de Nederlandse of de 

Engelse taal. 

3. Klik vervolgens op het pijltje terug ( ). 

Nadat u de taal heeft gewijzigd, wordt u automatisch uitgelogd. Nadat u opnieuw bent ingelogd, 

ziet u dat de taal is gewijzigd. 
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D. Mijn Overzicht 
Bij Mijn overzicht ( ) ziet u al uw rekeningen, kaarten, leningen en termijndeposito’s met 

bijbehorende saldi.  

 

 

Indien u op een van de rekeningen klikt, ziet u: 

 Het beschikbare saldo 

 Het huidige saldo 

 Het historisch transactie overzicht 

 De analyse van uw saldo 

 De actieve overboekingen 

 Direct gaan naar Overboekingen door te klikken op   

 

Door te klikken op het hartje (waardoor het groen wordt), wordt dit tot een van uw favoriete 

rekeningen gemaakt. U ziet dit rekeningnummer bij mijn overzicht  in een groen kader. Door te 

klikken Al mijn rekeningen tonen ziet u dan een overzicht van al uw rekeningen. 
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Bij het klikken op  kunt u uw rekeningen (w.o. spaar- en girorekening, termijndeposito, 
lening, debit-, credit- en prepaidkaart) een eigen naam geven. Deze bijnaam is alleen zichtbaar 
voor u op Internet Banking en Mobile Banking. 
 

 

Bij mijn overzicht kunt u swipen naar rechts om geld te storten op deze rekening of swipen naar 

links om geld over te boeken vanuit deze rekening. U wordt dan doorgeleid naar 

Overboekingen. 
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E. Overboekingen 
Bij Overboekingen heeft u de optie uit het volgende: 

 Overboeking naar vooraf gedefinieerde begunstigden of templates 

 Overboeking tussen eigen rekeningen 

 Eigen creditcard aanzuiveren 

 Eigen prepaidkaart aanzuiveren 

 Intrabancaire overboekingen 

 Binnenlandse overboekingen 

 Factuurbetalingen 

 

 
 

E.1 Overboeking naar vooraf gedefinieerde begunstigden of templates 
Deze functie biedt de mogelijkheid om een begunstigde of template te selecteren. 
Opmerking: u kunt begunstigden alleen via Internet Banking aanmaken. U kunt templates 
opslaan zowel via Internet Banking als Mobile Banking. 
 
1. Ga naar Overboekingen en klik vevolgens op Vooraf gedefinieerd 
2. Kies de template of begunstigde om de overboeking in orde te maken 
3. U wordt doorgeleid om de betaling te verrichten 
4. Pas eventueel bedrag, datum en omschrijving aan 
5. Klik op  om verder te gaan 
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6. U krijgt een scherm Transactie bevestigen. Verifieer of alles correct is en klik 

vervolgens op  om de transactie te bevestigen 

 
 
7. U krijgt een bevestiging dat de transactie verzonden is voor verwerking. Indien gewenst 

kunt u de transactie (wederom) opslaan als een template 
 
                          
            

E.2 Overboekingen tussen eigen rekeningen. 

Deze functie biedt de mogelijkheid om overboekingen te verrichten tussen uw eigen rekeningen 

binnen DSB. 

1. Ga naar overboekingen en klik vervolgens op overboekingen tussen eigen 

rekeningen 

2. Bij van-rekening selecteert u het rekeningnummer waarvan het bedrag moet worden 
afgeschreven 

3. Bij begunstigde–rekening selecteert u het rekeningnummer waar het bedrag 
bijgeschreven moet worden 

4. Bij bedrag voert u het bedrag in dat u wilt overboeken 
5. Bij datum kunt u aangeven als het een eenmalige of periodieke overboeking moet zijn. 

Indien het een periodieke opdracht betreft, schuif naar rechts bij de balk periodiek. 
Zie ook E.8 periodieke overboeking voor het instellen van een periodieke overboeking 

6. Bij opmerking 1 en 2 kunt u een omschrijving plaatsen van de overboeking  
7. Klik op  om verder te gaan 
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8. U krijgt een scherm Transactie bevestigen. Verifieer of alles correct is en klik 

vervolgens op  om de transactie te bevestigen 

 
 

9. U krijgt een bevestiging dat de transactie verzonden is voor verwerking. Indien gewenst 
kunt u de transactie opslaan als een template 

 
 

E.3 Eigen Creditcard aanzuiveren 
Middels deze functie kunt u uw credit card aanzuiveren.  
Let wel dat u uw Credit Card alleen met een USD rekening kan aanzuiveren. 
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1. Ga naar overboekingen en klik vervolgens op eigen creditcard aanzuiveren  
2. Bij van-rekening selecteert u het rekeningnummer waarvan u uw creditcard wilt 

aanzuiveren 
3. Bij creditcard geeft u aan welke creditcard u wilt aanzuiveren 
4. Bij bedrag voert u het bedrag in die u wilt aanzuiveren 
5. Klik op  om verder te gaan 
6. U krijgt een scherm Transactie bevestigen. Verifieer of alles correct is en klik 

vervolgens op  om de transactie te bevestigen. 
7. U krijgt een bevestiging dat de transactie verzonden is voor verwerking. 
 

 

E.4 Eigen prepaidkaart opwaarderen. 
Middels deze functie kunt u uw Prepaidkaart opwaarderen.   
Let wel dat u uw Prepaidkaart alleen met een USD rekening kunt aanzuiveren. 
 
1. Ga naar overboekingen en klik vervolgens op eigen prepaidkaart aanzuiveren  
2. Bij van-rekening selecteert u het rekeningnummer waarvan u uw predaidkaart wilt 

aanzuiveren 
3. Bij prepaidkaart geeft u aan welke prepaidkaart u wilt aanzuiveren 
4. Bij bedrag voert u het bedrag in die u wilt aanzuiveren 
5. Klik op  om verder te gaan 
6. U krijgt een scherm Transactie bevestigen. Verifieer of alles correct is en klik 

vervolgens op  om de transactie te bevestigen. 
7. U krijgt een bevestiging dat de transactie verzonden is voor verwerking. 
 
 

E.5 Intrabancaire Overboekingen 
Deze functie biedt de mogelijkheid om overboekingen te verrichten naar andere DSB 

rekeninghouders. 

 
1. Ga naar overboekingen en klik vervolgens op intrabancaire overboekingen 
2. Bij de van-rekening selecteert u het rekeningnummer waarvan het bedrag moet worden 

afgeschreven. 
3. Bij rekeningnr. begunstigde typt u het rekening nummer van de begunstigde in. Nadat 

u het rekeningnummer van de begunstigde heeft ingetypt, wordt er een verificatie 
gedaan in het systeem. Indien het rekeningnummer volledig en correct is ingetypt, 
worden de initialen van de begunstigde getoond op het scherm. 
opmerking: u kunt alleen overboekingen doen in dezelfde valutasoort. 

4. Bij datum selecteert u de datum waarop het bedrag moet worden afgeschreven. U kunt 
kiezen tussen een eenmalige overboeking of een periodieke overboeking. 

5. Bij opmerking 1 en 2 kunt u een omschrijving plaatsen van de overboeking  
6. Klik op  om verder te gaan 
7. Klik op het vinkje rechts boven ter bevestiging. 
8. U krijgt een scherm transactie bevestigen. Verifieer of alles correct is en klik 

vervolgens op  om de transactie te bevestigen. 
9. U krijgt een bevestiging dat de transactie verzonden is voor verwerking. Indien gewenst 

kunt u de transactie opslaan als een template. 
 

 



 

16 

Versie 1.1 December 2017 
Handleiding Mobile Banking: Particulier (Android) 

E.6 Binnenlandse Overboeking 
Deze functie biedt de mogelijkheid om overboekingen te verrichten naar rekeninghouders bij de 

overige lokale banken. 

1. Ga naar overboekingen en klik vervolgens op binnenlandse overboeking 
2. Bij de van-rekening selecteert u het rekeningnummer waarvan het bedrag moet worden 

afgeschreven 
3. Bij bank begunstigde selecteren, selecteert u de bank van de begunstigde. 

4. Bij rekeningnr. begunstigde voert u het rekening nummer van de begunstigde in.  
opmerking: u kunt alleen overboekingen doen in dezelfde valutasoort. 

5. Bij naam begunstigde voert u de naam van de begunstigde in. 
6. Bij datum selecteert u de datum waarop het bedrag moet worden afgeschreven. U kunt 

kiezen tussen een eenmalige overboeking of een periodieke overboeking. 
7. Bij opmerking 1 en 2 kunt u een omschrijving plaatsen van de overboeking  
8. Klik op  om verder te gaan 
9. Klik op het vinkje rechts boven ter bevestiging. 
10. U krijgt een scherm transactie bevestigen. Verifieer of alles correct is en klik 

vervolgens op  om de transactie te bevestigen. 
11. U krijgt een bevestiging dat de transactie verzonden is voor verwerking. Indien gewenst 

kunt u de transactie opslaan als een template. 
                      

E.7 Factuur betalingen 
DSB heeft vooraf templates aangemaakt die u kunt selecteren om een overboeking te 

verrichten naar diverse bedrijven (w.o. EBS, SWM, etc). 

Ga naar overboekingen en klik vervolgens op factuur betalingen 
1. Bij de van-rekening selecteert u het rekeningnummer waarvan het bedrag moet worden 

afgeschreven 
2. Bij factureerder, selecteer de gewenste factureerder in 
3. Bij datum selecteert u de datum waarop het bedrag moet worden afgeschreven. U kunt 

kiezen tussen een eenmalige overboeking of een periodieke overboeking 
4. Vul de extra velden in die per factureerder kunnen verschillen. 
5. Klik op  om verder te gaan 
6. U krijgt een scherm transactie bevestigen. Verifieer of alles correct is en klik 

vervolgens op  om de transactie te bevestigen 
7. U krijgt een bevestiging dat de transactie verzonden is voor verwerking. Indien gewenst 

kunt u de transactie opslaan als een template 
 

E.8 Periodieke overboeking 
U kunt eenmalige of periodieke overboekingen instellen voor al uw overboekingen. Een 

periodieke overboeking stelt u als volgt in: 

1. Schakel “periodieke overboeking” in door te dit schuiven naar rechts 

2. Selecteer de startdatum. Indien de startdatum gelijk is aan de datum per heden, wordt er 

direct een overboeking verricht 

3. Selecteer of u een overboeking dagen of in maanden wilt verrichten 

4. Geef aan om de hoeveel dagen of maanden een overboeking wilt verrichten 

Bijvoorbeeld: indien u “1 dag” selecteert, wordt de overboeking per dag verricht. Indien u 

“2 dagen” selecteert, wordt de wordt de overboeking om de 2 dagen verricht 

5. Selecteer een einddatum 
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F. Mijn gegevens en instellingen 
 

Onder profiel  zijn de volgende functies aanwezig: 

1. uitloggen 

2. foto plaatsen 

3. bankmail 

4. online activiteit bekijken 

5. contactgegevens inzien van het Contact Center 

6. gebruikersnaam wijzigen 

7. wachtwoord wijzigen 

8. mijn apparaten beheren 

9. instellingen ontvangst meldingen 

10. meldingen instellen 

11. mijn meldingen 

 

 
 

F.1 Uitloggen 
Om uit te loggen, klikt u op  

 

F.2 Foto plaatsen 

U kunt ook foto plaatsen door te klikken op . Deze foto zal dan als profielfoto zichtbaar 

zijn 

U heeft de mogelijkheid uit: 

 een foto maken en die vervolgens te plaatsen als profielfoto 

 een bestaand foto selecteren en die vervolgens te plaatsen als profielfoto 

 uw profielfoto te wissen 
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F.3 Bankmail 

U kunt naar uw bankmail inbox gaan door te klikken op . 

Via de Mobile Banking app kunt u alleen bankmail lezen. 

 

F.4 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. 

 

F.5 Contactgegevens inzien van het Contact Center 
Hier treft u de contactgegevens aan van het Contact Center van DSB. Mocht u vragen en/of 

opmerkingen hebben over het gebruik van Internet Banking en/of de Mobile Banking app, kunt u 

deze vragen en/of opmerkingen richten aan het Contact Center. 

 

F.6 Gebruikersnaam wijzigen  
1. Klik op gebruikersnaam wijzigen 

2. Bij Nieuwe gebruikersnaam voert u uw nieuwe gebruikersnaam in 

3. Klik op  om verder te gaan 

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 verzenden om uw gebruikersnaam te 

wijzigen 

 

F.7 Wachtwoord wijzigen  
1. Klik op wachtwoord wijzigen 

2. Bij oud wachtwoord voert u uw huidig wachtwoord in 

3. Bij nieuw wachtwoord voert u uw nieuw wachtwoord in 

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

5. Klik op  om verder te gaan 

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 verzenden om uw wachtwoord te 

wijzigen 
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F.8 Mijn appareten beheren  
Deze functie biedt de mogelijkheid uw apparaat aan te melden en een pincode in te stellen. U 
kunt dan in het vervolg inloggen met deze pincode (i.p.v. met uw gebruikersnaam, wachtwoord 
en I-Signer). Let wel: dit is alleen van toepassingen op de apparaten die u registreert. 
 

1. Klik op mijn apparaten beheren 
2. Klik op huidige apparaat aanmelden 
3. U kunt uw apparaat een naam geven (dit zal ook zichtbaar zijn in Internet Banking bij 

“Apparaten beheren”) 
4. Bij PIN-code invoeren voert u een eigen pincode in bestaande uit minimaal vier (4) en 

maximaal zes (6) cijfers 
5. Bij PIN-code herhalen dient u de pincode te herhalen 
6. Klik op  om verder te gaan 

7. U krijgt een scherm transactie bevestigen. Verifieer of alles correct is en klik 

vervolgens op  om de pincode in te stellen 
 

 

F.9 Instellingen ontvangst meldingen 
Via deze optie geeft u aan hoe u berichten wenst te ontvangen van de bank voor specifieke 

transacties die u verricht. U kunt hierbij alleen e-mail berichten ontvangen. 

 

1. Klik op instellingen ontvangst meldingen 

2. Selecteer de taal waarin u meldingen wenst te ontvangen. U kunt kiezen uit Nederlands 

en Engels 

3. Schakel e-mail ontvangt in (naar rechts swipen) 

4. Voer uw e-mail adres in 

5. Klik op verifiëren, waarna u een code krijgt toegestuurd naar het opgegeven e-mail 

adres. Dit dient u in te voeren om uw e-mail adres te verifiëren 

8. Klik op  om verder te gaan 

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

Signer (met de optie inloggen) 

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

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

 

F.10 Meldingen instellen 
Deze functie biedt de mogelijkheid alerts aan te maken. 

1. Klik op meldingen instellen  

2. U komt op het scherm alerts aanmaken. Kies het rekeningnummer waarvan u 

meldingen wilt ontvangen 

3. Schakel de type melding in (naar rechts swipen) 

De opties zijn: 

a) Laatst ingeplande betaalopdracht 

b) Rekening afschrijving alert (u dient hier ook aan te geven vanaf welk bedrag u 

een melding wenst te ontvangen) 
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c) Rekening bijschrijving alert (u dient hier ook aan te geven vanaf welk bedrag u 

een melding wenst te ontvangen) 

4. Bij ontvangstopties selecteer u het e-mail adres waarop u de melding wenst te 

onvangen. Druk vervolgens op uitgevoerd. Opmerking: u dient eerst te hebben 

ingesteld via F.7 Instellingen onvangst meldingen 

5. U komt terug op het scherm alerts aanmaken. Hier ziet u hoeveel meldingen u heeft 

aangevinkt.  

6. Klik op  om verder te gaan 

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

Signer (met de optie inloggen) 

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

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

 

 

F. 11 Mijn meldingen 
Dit is het overzicht van alle alerts die zijn aangemaakt. 

 

Meldingen uitzetten 

 Indien u de alerts wilt uitzetten, moet u bij “u heeft zich voor de volgende meldingen 

aangemeld” het groen balkje naar links swipen. Er wordt gevraagd naar een autorisatie 

challenge. De challenge code voert u in op uw I-Signer (met de optie inloggen) 

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

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

 

Melding wijzigen 

 Indien u wijzigingen wilt aanbrengen, moet u op het potlood klikken 
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