


Bạn đang sở hữu bộ ebook với những bí kíp thông tin hữu 
ích, giúp bạn dễ dàng trả lời các câu hỏi:

1. OCB OMNI là gì?

2. OCB OMNI có gì?

3. OCB OMNI dành cho những ai?

4. OCB OMNI sử dụng khi nào?

5. OCB OMNI sử dụng như thế nào?

Tại sao phải sử dụng OCB OMNI?

cùng bắt đầu khám phá ngay!
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1800 6678 (84)28 7305 6678

NGåN HËNG A - Z
mobile…

CHåU åU

1800 6678 (84)28 7305 6678

Trải nghiệm ngay OCB OMNI trên iOS và Android

DỊCH VỤ
NGÂN HÀNG A - Z

MIỄN PHÍ
Chuyển tiền, SMS,

mobile…

BẢO MẬT
CHÂU ÂU PHỤC VỤ 24/7

ONLINE MỌI LÚC
MỌI NƠI



01 Đăng ký OMNI dễ dàng qua online

02Chuyển tiền 24/7,  8s tiền vào ngay tài khoản

03 Đa dạng bảo mật với Face ID, vân tay, iOTP

04Giỏ giao dịch 10 giao dịch chỉ 1 OTP

05 Thanh toán tự động mọi hóa đơn

06Quét QR Pay thanh toán ngay 1 chạm

07 Mở thẻ tín dụng online giao thẻ tận tay

08Chia sẻ mã referral nhận ngàn ưu đãi

09 Tích điểm OMNI nhận quà như ý

10Mua bảo hiểm hoàn toàn online

11 Đầu tư dễ dàng hoàn tiền cao ngất

12Bán ngoại tệ ngay trên App

GIAO DIỆN THÂN THIỆN

GIAO DỊCH TỐC ĐỘ

BẢO MẬT AN TOÀN

ĐA DẠNG TIỆN ÍCH
TRONG MỘT

HÀNG LOẠT TIỆN ÍCH NỔI TRỘI
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ĐĂNG KÝ MỞ 
TÀI KHOẢN

THÔNG TIN 
TÀI KHOẢN
• Danh sách tài khoản
• Lịch sử giao dịch
• Giao dịch phong tỏa

ĐĂNG NHẬP

TIẾT KIỆM
• Danh sách sổ tiết kiệm
• Mở sổ tiết kiệm

TRANG CHỦ
• Đổi avatar theo cá tính 
riêng của bạn
• Đi đến các tính năng 
cần sử dụng

THANH TOÁN
QR Pay
• Nạp tiền điện thoại
• Thanh toán hóa đơn
• Thanh toán học phí
• Thanh toán tự động

THẺ
• Danh sách thẻ
• Lịch sử giao dịch
• Thanh toán thẻ tín dụng
• Thanh toán thẻ cho người khác
• Khóa thẻ
• Kích hoạt thẻ
• Sao kê thẻ

• Giao dịch phong tỏa

TỔNG QUAN

VAY
• Danh sách khoản vay
• Lịch sử trả nợ vay

OMNI Club
• Gửi tiền mừng
• Giới thiệu bạn bè
• Tài chính thông minh

CÔNG CỤ 
TIỆN ÍCH
• Hỏi đáp
• Tỷ giá ngoại tệ
• Hỗ trợ
• Mạng lưới OCB

CÀI ĐẶT

CHUYỂN TIỀN
• Chuyển tiền nội bộ

• Chuyển khoản liên ngân 
hàng

• Chuyển tiền nhanh 24/7
• Giao dịch định kỳ
• Giỏ giao dịch

• Danh sách người thụ hưởng
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Phí SMS

Phí mobile Banking

PHê NGåN HËNG KHçC OCB OMNI
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OCB OMNIO

Sinh vi n

11

OCB OMNIO

Sinh vi n
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https://dangky.ocb.com.vn/

password qua SMS
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https://go.ocb.com.vn/

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1tWNK64jAm-uZsvSq_em4lsx8oF7BZ97e



Cài Đặt Ứng Dụng

Cài đặt Ứng DụngCài đặt Ứng Dụng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OCB OMNI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

IOS: Android:

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:

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:
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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 KhoảnĐăng Nhập Ứng Dụng
Đăng nhập lần đầu cho người dùng mới: Đăng nhập nhanh với TouchID: Đăng nhập nhanh với mã PIN:

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 Ký Mở Tài KhoảnĐăng Nhập Ứng Dụng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OCB OMNI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

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

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.

Đăng nhập bằng username và mật 
khẩu:
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Thay đổi avatar và ảnh nền: Thanh menu chức năng:

KH có thể thay đổi ảnh đại diện và ảnh nền theo 
phong cách của riêng mình để có những trải 
nghiệm thú vị nhất trên ứng dụng.

KH có thể truy cập nhanh vào các tính năng chính 
trên ứng dụng tại màn hình trang chủ bằng cách 
click vào các icon trên màn hình.

KH có thể truy cập vào các tính năng của ứng 
dụng tại thanh menu.

Tổng Quan Trang Chủ

Khách hàng có thể xem các thông tin tổng quan 
tài chính của mình tại chức năng tổng quan với 
các thông tin như:

- Số dư tài khoản thanh toán
- Khoản vay sắp đến hạn
- Dư nợ thẻ tín dụng
- Khoản tiết kiệm sắp đến hạn
- Tổng quan từng tài khoản

Thông Tin Tổng Quan

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OCB OMNI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
Tổng Quan Trang Chủ

Chi tiết tài khoản trong danh sách:

Thông Tin Tài Khoản

KH có thể xem thông tin chi tiết từng tài khoản của 
mình và thực hiện các thao tác nhanh từ tài khoản 
như: chuyển tiền định kỳ, mở sổ tiết kiện, thanh 
toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại.

KH có thể xem thông tin chi tiết các giao dịch đã 
thực hiện và tải xác nhận cho các giao dịch đó.

Lịch sử giao dịch: Giao dịch phong tỏa:

KH có thể xem thông tin các giao dịch được 
phong tỏa lại để chờ thực hiện.

Thông Tin Tài KhoảnThông Tin Tổng Quan
09 10



Chuyển Tiền Trong Hệ ThốngChuyển Tiền Trong Hệ Thống
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OCB OMNI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Chuyển Tiền Trong Hệ Thống

KH có thể tạo mới giao dịch từ danh sách người 
thụ hưởng đã lưu hoặc tạo mới 1 giao dịch chuyển 
tiền bằng cách click Tạo mới.

Chọn NH muốn chuyển là Ngân hàng OCB. Nhập số tài khoản thụ hưởng. KH có thể chọn 
Thêm vào danh sách người thụ hưởng để thực 
hiện nhanh ở lần sau.

KH có thể vào mục Chuyển tiền từ trang chủ hoặc từ menu chức năng: Chọn Chuyển tiền

Xác nhận lại thông tin và nhấn Lấy OTP.

Nhập mã OTP được gửi đến phương thức xác 
thực đã đăng ký. Trong trường hợp không nhận 
được mã OTP ở lần đầu, KH có thể chọn Gửi lại. 
Trong trường hợp nhập sai mã OTP 2 lần, giao 
dịch sẽ bị hủy.

Nhập thông tin chuyển khoản và chọn Chuyển 
tiền hoặc có thể Bỏ vào giỏ để thực hiện sau.
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Chuyển Tiền Liên Ngân HàngChuyển Tiền Liên Ngân Hàng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OCB OMNI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Giao dịch thành công.

Khách hàng có thể chọn In biên lai giao dịch hoặc 
Thực hiện giao dịch khác.

Chuyển Tiền Liên Ngân Hàng
KH có thể vào mục Chuyển tiền từ trang chủ hoặc từ menu chức năng: Chọn 
Chuyển tiền

Chọn cách thức chuyển tiền là Chuyển tiền 
thường.

Nhập thông tin thụ hưởng. KH có thể chọn Thêm 
vào danh sách người thụ hưởng để thực hiện 
nhanh ở lần sau.

Nhập thông tin chuyển khoản và chọn Chuyển 
tiền hoặc có thể Bỏ vào giỏ để thực hiện sau.

KH có thể tạo mới giao dịch từ danh sách người 
thụ hưởng đã lưu hoặc tạo mới 1 giao dịch chuyển 
tiền bằng cách click Tạo mới.

Chọn ngân hàng muốn chuyển tiền.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OCB OMNI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Nhập mã OTP được gửi đến phương thức xác thực 
đã đăng ký.

Xác nhận lại thông tin và nhấn Lấy OTP. Trong 
trường hợp không nhận được mã OTP ở lần đầu, 
KH có thể chọn Gửi lại. Trong trường hợp nhập sai 
mã OTP 2 lần, giao dịch sẽ bị hủy.

Giao dịch thành công.

Chuyển Tiền Ngoài Hệ Thống 24/7 Qua Số Tài KhoảnChuyển Tiền Liên Ngân Hàng

Chuyển Tiền Ngoài Hệ Thống 24/7 Qua Số Tài Khoản
KH có thể vào mục Chuyển tiền từ trang chủ hoặc từ menu chức năng: Chọn Chuyển tiền hoặc Chuyển tiền 24/7

Chọn cách thức chuyển tiền là Chuyển tiền nhanh 
24/7.

KH có thể tạo mới giao dịch từ danh sách người 
thụ hưởng đã lưu hoặc tạo mới 1 giao dịch chuyển 
tiền bằng cách click Tạo mới.

Chọn ngân hàng muốn chuyển tiền.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OCB OMNI

Nhập số tài khoản nhận, nếu STK đúng, hệ thống 
sẽ hiển thị tên tài khoản.

Nhập thông tin chuyển khoản và chọn Chuyển 
tiền hoặc có thể Bỏ vào giỏ để thực hiện sau.

Xác nhận lại thông tin và nhấn Lấy OTP. Trong 
trường hợp không nhận được mã OTP ở lần đầu, 
KH có thể chọn Gửi lại. Trong trường hợp nhập sai 
mã OTP 2 lần, giao dịch sẽ bị hủy.

Giao dịch thành công.

Chuyển Tiền Ngoài Hệ Thống 24/7 Qua Số Tài KhoảnChuyển Tiền Ngoài Hệ Thống 24/7 Qua Số Tài Khoản
NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Nhập mã OTP được gửi đến phương thức xác thực 
đã đăng ký.
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Chuyển Tiền Ngoài Hệ Thống 24/7 Qua Số Thẻ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OCB OMNI
Chuyển Tiền Ngoài Hệ Thống 24/7 Qua Số ThẻChuyển Tiền Ngoài Hệ Thống 24/7 Qua Số Thẻ

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

KH có thể vào mục Chuyển tiền từ trang chủ hoặc từ menu chức năng: Chọn Chuyển tiền nhanh 24/7

Chọn cách thức chuyển tiền là Chuyển tiền nhanh 
24/7.

KH cũng có thể tạo mới giao dịch từ danh sách 
người thụ hưởng đã lưu.

Chọn hình thức chuyển tiền là Thẻ. Nhập số thẻ nhận, nếu STK đúng, hệ thống sẽ hiển 
thị tên tài khoản.

Nhập thông tin chuyển khoản và chọn Chuyển 
tiền hoặc có thể Bỏ vào giỏ để thực hiện sau.

Xác nhận lại thông tin và nhấn Lấy OTP. Trong 
trường hợp không nhận được mã OTP ở lần đầu, 
KH có thể chọn Gửi lại. Trong trường hợp nhập sai 
mã OTP 2 lần, giao dịch sẽ bị hủy.

19 20



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OCB OMNI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
Chuyển Tiền Ngoài Hệ Thống 24/7 Qua Số Thẻ

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Quản lý các giao dịch định kỳ:

Giao Dịch Định Kỳ

Giao Dịch Định Kỳ

KH có thể xem chi tiết hoặc xóa giao dịch chuyển 
tiền định kỳ.

Nhập mã OTP được gửi đến phương thức xác thực 
đã đăng ký.

Giao dịch thành công.
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Tạo mới giao dịch định kỳ:

Bước 3:

Xác nhận lại thông tin và lấy mã OTP.

Bước 1:

Chọn Tạo mới.

Bước 2:

Nhập thông tin chuyển tiền.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OCB OMNI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
Giao Dịch Định Kỳ

Bước 4:

Nhập mã OTP được gửi đến phương thức xác thực 
đã đăng ký. Trong trường hợp không nhận được 
mã OTP ở lần đầu, KH có thể chọn Gửi lại. Trong 
trường hợp nhập sai mã OTP 2 lần, giao dịch sẽ bị 
hủy.

Bước 5:

Giao dịch thành công.

Trong quá trình thực hiện giao dịch, KH có thể 
chọn Bỏ vào giỏ để thực hiện nhiều giao dịch 
cùng lúc chỉ với 1 lần xác thực.

Giỏ Giao Dịch

Giỏ Giao Dịch

Tạo giao dịch trong giỏ:
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OCB OMNI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
Cài Đặt Danh Sách Người Thụ HưởngGiỏ Giao Dịch

Thanh toán các giao dịch trong giỏ: Sửa/Xóa các giao dịch trong giỏ:

KH có thể sửa đổi thông tin giao dịch hoặc xóa 
giao dịch trong giỏ.

KH có thể chọn các giao dịch trong giỏ để thực 
hiện với 1 lần xác thực duy nhất.

Nhập mã OTP để xác thực các giao dịch đã chọn 
để thực hiện trong giỏ. Trong trường hợp không 
nhận được mã OTP ở lần đầu, KH có thể chọn Gửi 
lại. Trong trường hợp nhập sai mã OTP 2 lần, giao 
dịch sẽ bị hủy.

Cài Đặt Danh Sách Người Thụ Hưởng
Quản lý DS người thụ hưởng: Tạo mới người thụ hưởng: Thao tác nhanh từ danh sách thụ 

hưởng:

KH có thể xóa người thụ hưởng trong danh sách 
hoặc thực hiện thao tác chuyển tiền nhanh đến 
người thụ hưởng được chọn.

KH có thể thêm mới người thụ hưởng bằng cách 
chọn: Thêm vào danh sách người thụ hưởng 
trong lúc thực hiện giao dịch chuyển tiền.
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Bước 5:

Giao dịch thành công.

27 28

Bước 3:

Chọn tài khoản thanh toán.

Bước 4:

Xác nhận và nhập mã OTP được gửi đến phương 
thức xác thực của KH.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OCB OMNI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
Cài Đặt Danh Sách Người Thụ HưởngCài Đặt Danh Sách Người Thụ Hưởng

Hóa đơn Điện, Nước, Điện thoại cố định, Di động 
trả sau, ADSL, Truyền hình cáp, Vé máy bay,…

Các bước thanh toán 1 hóa đơn:

Bước 1:

Chọn dịch vụ muốn thanh toán.

Bước 2:

Nhập thông tin thanh toán và nhấn Kiểm tra.

Khách hàng có thể quét mã hóa đơn để lấy thông 
tin nhanh nếu hóa đơn của KH có hỗ trợ.

Các loại hóa đơn được thanh toán:

Thanh Toán Hóa Đơn



Thanh Toán Học Phí
Các bước thanh toán học phí:

Thanh Toán Học PhíThanh Toán Học Phí
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Bước 5:

Chọn tài khoản thanh toán.

Bước 6:

Lấy và nhập mã OTP để xác thực giao dịch.

Bước 3:

Nhập mã HSSV/ Mã SSC cần thanh toán. Trường 
hợp thanh toán học phí SSC, Khách hàng có thể 
Tìm kiếm mã SSCID bằng cách click vào đường 
link đính kèm.

Bước 4:

Kiểm tra chi tiết các khoản học phí và thông tin 
học sinh, sinh viên cần thanh toán. Click chọn 
Tiếp theo.

Bước 1:

Chọn Thanh toán học phí từ Trang chủ hoặc từ 
Cây menu.

Bước 2:

Chọn trường cần thanh toán.
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Bước 5:

Giao dịch thành công.

Bước 3: Nhập thông tin hóa đơn và thông tin 
thanh toán tự động hằng kỳ.

Bước 4:

Xác nhận thông tin, lấy và nhập mã OTP.

Bước 1:

Chọn Thanh toán hóa đơn tự động.

Bước 2:

Chọn Tạo mới.

Thanh Toán Tự Động
Các bước thanh toán tự động:

KH có thể xóa giao dịch thanh toán tự động trong 
danh sách .

Thanh Toán Tự ĐộngThanh Toán Tự Động
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Xóa giao dịch thanh toán tự động:
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Bước 5:

Giao dịch thành công.
Bước 3:

Nhập thông tin thanh toán thẻ.

Bước 4:

Xác nhận thông tin, lấy và nhập mã OTP.

Bước 1:

Chọn Đăng ký trích nợ thẻ tín dụng.

Bước 2:

Chọn Đăng ký mới.

Thanh Toán Thẻ Tín Dụng Tự Động
Các bước thanh toán thẻ tín dụng tự động:

KH có thể xóa/sửa giao dịch thanh toán tự động 
thẻ tín dụng trong danh sách.

Thanh Toán Thẻ Tín Dụng Tự ĐộngThanh Toán Thẻ Tín Dụng Tự Động
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Xóa/Sửa giao dịch thanh toán tự 
động:
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Bước 4:

Giao dịch thành công.Bước 3:

Xác nhận thông tin, lấy và nhập mã OTP.

Bước 1:

KH có thể vào chức năng Nạp tiền điện thoại tại 
màn hình trang chủ hoặc chức năng thanh toán 
tại menu chức năng.

Bước 2:

Nhập thông tin nạp tiền. KH có thể chọn nhanh số 
điện thoại từ danh bạ điện thoại của mình hoặc số 
điện thoại nạp gần đây.

Nạp Tiền Điện Thoại
Các bước thực hiện giao dịch nạp tiền điện thoại:

Nạp tiền điện thoạiNạp tiền điện thoại
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Bước 3:

Kiểm tra thông tin thanh toán.
Trong trường hợp giao hàng hoặc cần thêm các 
thông tin bổ sung khi mua hàng. Khách hàng thực 
hiện nhập thông tin yêu cầu. Bước 4:

Chọn tài khoản thanh toán, kiểm tra lại chi tiết 
thanh toán.

Bước 1:

Chọn Thanh toán QR Pay tại màn hình trang chủ 
hoặc từ Cây menu.

Bước 2:

Di chuyển Camera đến vùng chứa mã QR để quét.
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Thanh Toán Bằng QR Pay
Các bước thực hiện giao dịch thanh toán bằng QR Pay:

Thanh Toán Bằng QR Pay Thanh Toán Bằng QR Pay

Bước 5:

Lấy và nhập mã OTP để xác thực giao dịch.
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Bước 5:

Xác nhận thông tin, chọn Đồng ý với điều khoản 
quy định của OCB. Chọn Tiếp tục.

Bước 3:

Chọn kỳ hạn sổ.
Bước 4:

Nhập thông tin tái tục và tài khoản nhận tiền 
lãi/gốc.

Bước 1:

KH có thể chọn Mở sổ tiết kiệm tại chức năng Sổ 
tiết kiệm hoặc hoặc thao tác nhanh tại màn hình 
quản lý tài khoản.

Bước 2:

Nhập thông tin sổ TK muốn mở.

Mở Tiết Kiệm Trực Tuyến
Các bước mở tiết kiệm trực tuyến:

Mở Tiết Kiệm Trực TuyếnMở Tiết Kiệm Trực Tuyến
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Thông tin chi tiết của Sổ tiết kiệm đã mở và có thể 
tải được xác nhận cho STK đó.

Bước 6:

Lấy và nhập mã OTP được gửi đến phương thức 
xác thực đã đăng ký.

Bước 7:

Giao dịch thành công. Để xem lại danh sách tiết 
kiệm, chọn Quay lại danh sách tiết kiệm.

Quản Lý Sổ Tiết KiệmMở Tiết Kiệm Trực Tuyến
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KH có thể xem thông tin các STK đã mở kể cả trên 
online hay tại quầy.

Quản Lý Sổ Tiết Kiệm
Xem thông tin các sổ tiết kiệm:
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KH có thể tham khảo lãi suất và tính toán theo số 
tiền dự định mở của mình.

Tất toán sổ tiết kiệm điện tử:

Kiểm tra thông tin, Lấy và Nhập mã OTP để xác 
thực giao dịch.

Quản Lý Sổ Tiết Kiệm Quản Lý Sổ Tiết Kiệm
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Chọn Tất toán ở sổ tiết kiệm trong danh sách STK.
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Quản Lý Thẻ Quản Lý Thẻ
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Quản Lý Thẻ
Thông tin tổng quát của các thẻ đang 
sở hữu, gồm thẻ tin dụng, thẻ ghi nợ:

Xem thông tin của các giao dịch của 
thẻ đang được phong tỏa:

Xuất và xem sao kê của thẻ:Thông tin chi tiết của thẻ: Lịch sử giao dịch của thẻ:
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Đăng Ký Mở Thẻ Mới Thanh Toán Thẻ Tín Dụng Cùng Chủ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OCB OMNI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Đăng Ký Mở Thẻ Mới

Kh chưa có thẻ có thể chọn đăng ký mở thẻ để 
được tạo thẻ mới.

Chọn loại thẻ muốn mở và điền hạn mức mong 
muốn.

Đăng ký thành công.

Thanh Toán Thẻ Tín Dụng Cùng Chủ

Bước 3: Xác nhận lại thông tin, Lấy và nhập Mã 
OTP để xác thực giao dịch.

Bước 1: Chọn tính năng Thanh toán thẻ tín dụng 
cùng chủ.

Bước 2: Nhập thông tin thanh toán thẻ.
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Thanh Toán Thẻ Tín Dụng Cho Người Khác

Bước 4: Giao dịch thành công.

Khách hàng có thể chọn In biên lai giao dịch hoặc 
Thực hiện giao dịch khác.

Bước 1: Chọn tính năng Thanh toán thẻ tín dụng 
cùng chủ thẻ khác.
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Bước 3: Xác nhận lại thông tin, Lấy và nhập Mã 
OTP để xác thực giao dịch.

Bước 4: Giao dịch thành công.

Khách hàng có thể chọn In biên lai giao dịch hoặc 
Thực hiện giao dịch khác.
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Bước 2: Nhập thông tin thanh toán thẻ.

Thanh Toán Thẻ Tín Dụng Cho Người Khác Thanh Toán Thẻ Tín Dụng Cho Người Khác
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Giao dịch thành công.
Kiểm tra, xác nhận thông tin, lấy và nhập mã OTP 
để xác thực.

Kích Hoạt Thẻ Khóa Thẻ

Kích Hoạt Thẻ Khóa Thẻ

Chọn Kích hoạt thẻ đối với các thẻ ở trạng thái 
chưa kích hoạt.

Bước 3:

Xác nhận thông tin.

Bước 2:

Chọn lý do khóa thẻ. Nhấn tiếp tục.

Bước 1:

Click vào biểu tượng khóa đối với thẻ muốn khóa.
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KH có thể xem tổng quan hoặc chi tiết danh sách các khoản vay của mình và lịch 
sử trả nợ của các khoản vay.

Khoản Vay Gửi Tiền Mừng

Bước 4:

Giao dịch thành công.
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Quản Lý Khoản Vay Gửi Tiền Mừng

KH có thể gửi tiền mừng với những lời chúc ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè 
của mình:

Bước 2:

Chọn câu chúc thật ý nghĩa theo mẫu hoặc tự 
nghĩ ra lời chúc hay

Bước 1:

Chọn sự kiện bạn muốn chúc mừng.
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Bước 3:

Chọn mẫu thiệp đẹp và độc đáo đính kèm.

Bước 7:

Giao dịch thành công. Bạn bè người thân sẽ nhận 
được tiền và lời chúc thật ý nghĩa từ bạn.
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Bước 4:

Nhập thông tin người nhận. Bạn có thể gửi đến 
nhiều người nhận cùng lúc.

Bước 5:

Xác nhận lại thông tin.

Bước 6:

Xác nhận lại thông tin.
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Gửi Tiền MừngGửi Tiền Mừng



Thêm bạn thêm vui. Hãy giới thiệu ngay người 
thân, bạn bè của mình cùng trải nghiệm dịch vụ 
ngân hàng điện tử của OCB và nhận những phần 
quà hấp dẫn.
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Công Cụ Tiện ÍchCông Cụ Tiện ÍchGiới Thiệu Bạn Bè

Giới Thiệu Bạn Bè Công Cụ Tiện Ích
Tìm kiếm vị trí PGD/ATM của OCB gần 
nhất:

Tra cứu lãi suất tiền gửi nhanh chóng: Hỏi đáp những vấn đề thắc mắc về 
dịch vụ, sản phẩm của OCB:

Xem thông tin hỗ trợ giải đáp nhanh 
các vấn đề:

Xem tỷ giá ngoại tệ cập nhật liên tục 
của thị trường:
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OCB OMNI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
Mua / Bán Ngoại Tệ Mua / Bán Ngoại Tệ

59 60

Mua / Bán Ngoại Tệ
KH có thể thực hiện việc Bán ngoại tệ và đồng thời kiểm tra được lịch sử giao 
dịch của bản thân nếu như Khách hàng đó có TK Ngoại Tệ

Chọn Mua bán ngoại tệ / Tra cứu giao dịch

Bước 1:

Để Bán ngoại tệ, chọn Mua/bán -> Bán ngay 

Bước 3:

Chọn Tiếp theo

Bước 4:

Kiểm tra thông tin, chọn xác nhận và thực hiện 
xác thực OTP

Bước 5:

Hoàn tất giao dịch
KH có thể tra cứu giao dịch 
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Mua / Bán Ngoại Tệ Mua / Bán Ngoại Tệ

59 60



Bảo Vệ và Đầu Tư Bảo Vệ và Đầu Tư
OCB OMNI cung cấp các gói bảo vệ và đầu tư tiện ích cho khách hàng.
Bảo hiểm du lịch:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OCB OMNI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
Bảo Vệ và Đầu TưBảo Vệ và Đầu Tư
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KH có thể mua bảo hiểm và tìm hiểu về các sản 
phẩm Bảo hiểm ngay trên App OCB OMNI

Bước 1:

Để mua bảo hiểm, chọn Bảo hiểm -> Chọn sản 
phẩm phù hợp (BH Du lịch, BH Xe máy, ...)

Bước 2:

Để mua bảo hiểm du lịch chọn Bảo 
hiểm Du lịch GIC Global Safe

Bước 3:

chọn Mua ngay Bước 4:

KH có thể lựa chọn hình thức bảo hiểm 
cho Cá nhân / gia đình

Bước 5:

KH chọn điểm đến của chuyến đi



Bước 6:

Chọn gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu 
-> chọn Tiếp theo

Bước 7:

Nhập thông tin người được cần bảo 
hiểm
(Chọn Thêm trong trường hợp mua cho 
nhóm 2 người trở lên)

Bảo Vệ và Đầu Tư Bảo Vệ và Đầu Tư

Bước 8:

Kiểm tra lại thông tin 

Bước 9:

Thực hiện xác thực OTP

Bước 10:

Hoàn tất giao dịch
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Bảo Vệ và Đầu TưBảo Vệ và Đầu Tư
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Bảo Vệ và Đầu Tư
Tư vấn bảo hiểm Đầu tư tài chính

Bước 1:

KH có thể tham khảo thông tin về các  
sản phẩm bảo hiểm 

Bước 1:

Chọn sản phẩm Bảo hiểm mà KH quan 
tâm  -> Chọn Tư vấn cho tôi 

Bước 3:
KH chọn Hoàn tất để hệ thống OCB 
OMNI ghi nhận thông tin và liên hệ tư 
vấn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OCB OMNI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
Bảo Vệ và Đầu TưBảo Vệ và Đầu Tư
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Bảo Vệ và Đầu Tư

KH có thể đầu tư online bằng ứng dụng 
OCB OMNI

 Bước 1: 

Chọn Bắt đầu đầu tư

 Bước 2: 

Chọn Quỹ đầu tư phù hợp -> Mở tài 
khoản và đầu tư
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Bảo Vệ và Đầu TưBảo Vệ và Đầu Tư
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Bảo Vệ và Đầu Tư
Đầu tư tài chính

Bảo Vệ và Đầu Tư
Đầu tư tài chính

 Bước 3: 

Xác nhận Tôi đã đọc và đồng ý để tiếp 
tục giao dịch

 Bước 4: 

Nhập số điện thoại và địa chỉ Email  để mở tài khoản đầu tư trên hệ thống MiO của VinaCapital

 Bước 5: 

Nhập số tiền đầu tư (tối thiểu 
2.000.000VNĐ)

 Bước 6: 

Xác nhận đồng ý với các điều khoản và 
điều kiện 

 Bước 7: 

Xác thực OTP để hoàn tất giao dịch 

090 XXX XXX abc @email.com

1.000.000.000 1.000.000.000



 Bước 8: 

Giao dịch hoàn tất

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OCB OMNI
OMNI Reward

69
Cài Đặt Đăng Nhập Nhanh

Bảo Vệ và Đầu Tư OMNI Club
OMNI Rewards

KH có thể kiểm tra và đổi điểm thưởng, 
gửi tiền mừng, giới thiệu bạn bè hay 
tham khảo tips về quản lý tài chính.

KH chọn đổi quà để thực hiện việc đổi 
điểm lấy các quà tặng , xem danh sách 
quà tặng, lịch sử tích điểm,

Cài Đặt Đăng Nhập Nhanh

KH có thể cài đặt phương thức đăng nhập nhanh 
bảo mật như: Vân tay, khuôn mặt (nếu thiết bị có 
hỗ trợ), mã PIN.

Bước 1:

Chọn Cài đặt đăng nhập nhanh tại chức năng cài 
đặt.

Bước 2:

Chọn phương thức đăng nhập muốn cài đặt.

Bước 3:

Xác nhận thông tin bằng cách quét vân tay/ 
khuôn mặt hoặc nhập mã PIN muốn cài đặt. Lưu 
ý: Thiết bị sử dụng phải được hỗ trợ tính năng bảo 
mật vân tay/khuôn mặt và được cài đặt trước 
khớp với việc xác thực ứng dụng.
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Bước 2: Nhập thông tin thanh toán thẻ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OCB OMNI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
Cài Đặt Hạn MứcCài Đặt Hạn Mức

Cài Đặt Hạn Mức

KH có thể tự cài đặt hạn mức giao dịch online của 
mình tùy theo nhu cầu sử dụng và phải nằm trong 
hạn mức được OCB quy định.

Bước 1:

Chọn Cài đặt hạn mức ở chức năng Cài đặt.

Bước 2:

Nhập hạn mức muốn cài đặt.

Bước 4:

Cài đặt thành công.

Bước 3:

Lấy và nhập mã OTP để xác thực giao dịc

Bước 4:

Cài đặt thành công. KH có thể giao dịch trên OCB 
OMNI trong hạn mức đã cài đặt.
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Đổi Mật Khẩu
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OCB OMNI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Bước 2:

Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới muốn 
thay đổi. Click xác nhận.

Bước 3:

Nếu thông tin chính xác, thao tác đổi mật khẩu sẽ 
thành công.

Đổi Mật Khẩu

KH nên thay đổi mật khẩu định kỳ để gia tăng tính 
bảo mật cho các giao dịch và quản lý tài chính 
của mình.

Bước 1:

Chọn Đổi mật khẩu trong tính năng Cài đặt.

Quản Lý Thông Tin Cá Nhân Quản Lý Thiết Bị

KH có thể xem các thông tin cá nhân của mình 
được đăng ký tại OCB.

KH có thể quản lý các thiết bị dùng để đăng nhập 
user của mình..

73 74
Quản Lý Thông Tin Cá Nhân Quản Lý Thiết Bị



Quản Lý Thông Tin Cá Nhân Quản Lý Thiết Bị


