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Cài Đặt Ứng Dụng

Cài đặt Ứng Dụng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OCB OMNI

IOS:

Bước 1: Khách hàng truy cập vào ứng dụng App 
Store. Nhập từ khóa OCB OMNI trên thanh tìm 
kiếm để đi đến ứng dụng. 

Bước 2: Chọn Cài đặt

Hoặc Khách hàng có thể cài đặt nhanh bằng 
cách quét mã QR sau:



Cài đặt Ứng Dụng
NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Android:

Bước 1: Khách hàng truy cập vào ứng dụng 
Google Play trên điện thoại. Nhập từ khóa OCB 
OMNI trên thanh tìm kiếm để đi đến ứng dụng. 

Bước 2: Chọn Cài đặt

Hoặc Khách hàng có thể cài đặt nhanh bằng 
cách quét mã QR sau:



Đăng Nhập Ứng Dụng
Đăng nhập lần đầu cho người dùng mới:

Khách hàng mới đăng ký ebanking phải thay đổi 
mật khẩu khi lần đầu đăng nhập.

- Bước 1:  Nhập mật khẩu cũ
- Bước 2:  Nhập mật khẩu mới
- Bước 3:  Nhập lại mật khẩu mới lần 2
- Bước 4:  Đồng ý

Khách hàng lần đầu cài đặt và truy cập ứng dụng 
phải đăng ký thiết bị vì lý do bảo mật cho tài 
khoản ngân hàng và các giao dịch điện tử.

Khi lần đầu đăng nhập ứng dụng (mới được cài 
đặt lần đầu trên thiết bị), KH sẽ được yêu cầu 
đăng ký thiết bị, mã OTP sẽ gửi đến phương thức 
xác thực của KH đăng ký (SMS, Hard token, 
iOTP). KH nhập đúng mã OTP để đăng ký thiết bị.

Đăng Nhập Ứng Dụng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OCB OMNI

KH nhập username và password ebanking hiện 
tại hoặc được cấp khi đăng ký mới để đăng nhập 
ứng dụng.

Đăng nhập bằng username và mật 
khẩu:



KH chưa có tài khoản OCB hoàn toàn có thể 
đăng ký trực tuyến để được mở ngay tài khoản 
mới.

KH đã có thẻ hoặc tài khoản thanh toán của OCB 
hoặc chưa hoàn toàn có thể đăng ký OCB OMNI 
để sử dụng và trải nghiệm dịch vụ Ngân hàng 
trực tuyến với hàng nghìn tiện ích.

Đăng Ký Mở Tài Khoản
Đăng nhập nhanh với TouchID: Đăng nhập nhanh với mã PIN:

Đăng Ký Mở Tài Khoản
NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

KH có thể thiết lập đăng nhập nhanh bằng sinh 
trắc học (vân tay, khuôn mặt) nếu thiết bị có hỗ 
trợ.

KH có thể thiết lập đăng nhập nhanh bằng mã 
pin.



Thank You!Thank You!


