


Bước 1:
Vào menu Chuyển tiền, chọn mục 
Chuyển tiền quốc tế

Bước 2:
Nhấp chọn icon Khởi tạo hồ sơ.

Bước 3:
Nhập thông tin nhu cầu chuyển tiền.

Bước 4:
Nhập thông tin Bên thụ hưởng và Bên liên 
quan (nếu có).

Lưu ý tại Bước 4: Mục quan hệ với Bên thụ hưởng/ Bên liên quan thể hiện mối quan hệ Người chuyển tiền là gì của Người đi học, hoặc Người đi 
khám chữa bệnh, hoặc Người được trợ cấp. Ví dụ: Nếu Quý khách (Người chuyển tiền) là Cha ruột hoặc Mẹ ruột của Bên thụ hưởng/ Bên liên 

quan thì Quý khách lựa chọn Mối quan hệ là “Cha/Mẹ ruột”.

Hướng Dẫn Khởi Tạo Hồ Sơ



Bước 5:
Sau khi hoàn tất các bước nhập 
thông tin nhu cầu chuyển tiền tại 
Bước 3 và 4, thông tin sẽ được lưu tại 
“Danh sách hồ sơ”. Quý khách nhấp 
chọn “Tiếp tục” để chuyển sang bước 
cung cấp chứng từ chứng minh của 
mục đích chuyển tiền.
Lưu ý: Quý khách có thể thoát ra và 
vào lại Danh mục hồ sơ để tiếp tục 
hoàn thiện cập nhật thông tin của bộ 
hồ sơ này.

Bước 6:
Chụp hình/tải các văn bản, chứng từ theo yêu cầu 
(trong đó 1, 2, 3,… là các mục bắt buộc cung cấp; 
a,b,c… là các mục cung cấp tùy chọn)
Lưu ý:

Định dạng tập tin: png, jpg, pdf
Dung lượng tối đa: 2MB
Chất lượng tập tin: rõ nét, không bị mờ, nội dung 
phải đầy đủ

Bước 7:
Kiểm tra, xác nhận lại các thông tin hồ sơ 
Quý khách đã cung cấp và nhập OTP để xác 
thực lệnh đăng ký hồ sơ chuyển tiền này.
Mã xác thực (OTP) sẽ được gửi đến Quý 
khách qua ứng dụng OCB iOTP mà Quý 
khách đã đăng ký.

Bước 8:
Nhận kết quả thực hiện lệnh đăng ký hồ sơ 
chuyển tiền quốc tế.
Lưu ý: Hồ sơ sẽ được OCB kiểm tra và 
thông báo bước thực hiện tiếp theo cho 
Quý khách qua Email và SMS trong tối đa 
02 giờ làm việc. 



Bước 1:
Vào menu Chuyển tiền, chọn mục 
Chuyển tiền quốc tế

Bước 2:
Nhấp chọn icon Danh sách hồ sơ.

Bước 3:
Nhấp chọn vào mã hồ sơ để xem thông tin 
chi tiết hồ sơ đã chọn.

Bước 4:
Xem thông tin chi tiết hồ sơ đã chọn.

Xem Chi Tiết Hồ Sơ



Bước 1:
Vào menu Chuyển tiền, chọn mục 
Chuyển tiền quốc tế

Bước 2:
Nhấp chọn icon Danh sách hồ sơ.

Bước 3:
Nhấp chọn vào trạng thái hồ sơ để xem thời 
gian thực hiện và nội dung tư vấn của OCB 
(nếu có)

Bước 4:
Xem thời gian thực hiện và nội dung tư vấn 
của OCB (nếu có) của hồ sơ đã chọn.

Xem Tình Trạng Hồ Sơ



Bước 1:
Tìm đến mục Danh sách hồ sơ.

Bước 2:
Tại hồ sơ có nhu cầu thực hiện, vuốt màn hình sang trái và nhấp chọn Tiếp tục thực hiện giao dịch.
Lưu ý: Mỗi trạng thái hồ sơ sẽ hiển thị các nút chức năng cho phép người dùng thao tác.

Khởi tạo: hồ sơ đang ở dạng bản nháp => Quý khách có thể nhấp chọn “Sửa” hoặc “Xóa” hồ sơ đã tạo.
Đã tiếp nhận hồ sơ: OCB đã tiếp nhận và đang kiểm tra hồ sơ đăng ký => Quý khách chưa thể thực hiện thao tác nào khác trong thời 
gian chờ duyệt.
Hồ sơ đã được duyệt: OCB đã duyệt hồ sơ đăng ký => Quý khách nhấp chọn “Tiếp tục thực hiện giao dịch” để thực hiện chuyển tiền 
quốc tế theo nhu cầu.
Hồ sơ bị hoàn trả: OCB trả về do hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ => Quý khách tìm đến mục Tình trạng hồ sơ và xem nội dung tư vấn của 
OCB, sau đó nhấp chọn “Bổ sung thông tin” để bổ sung lại thông tin theo yêu cầu.
Từ chối thanh toán: hồ sơ đăng ký hoặc giao dịch không thành công.
Đã hoàn tất chuyển tiền – Đầy đủ chứng từ: giao dịch chuyển tiền đã thành công.
Đã hoàn tất chuyển tiền – Nợ Visa: giao dịch chuyển tiền đã thành công => Quý khách lưu ý nhấp chọn “Bổ sung Visa” để bổ sung 
Visa trong thời hạn đã cam kết, nếu không bổ sung Quý khách sẽ không được thực hiện các giao dịch khác.

Thực Hiện Giao Dịch Chuyển Tiền



Bước 3:
Kiểm tra lại thông tin hồ sơ đã đăng 
ký chuyển tiền để bắt đầu thao tác 
chuyển tiền.

Bước 4:
Nhập các thông tin cần thiết để thực hiện 
chuyển tiền.

Bước 5:
Kiểm tra lại các thông tin đã nhập và nhập 
OTP để xác thực hiện giao dịch chuyển tiền 
quốc tế.
Mã xác thực (OTP) sẽ được gửi đến Quý 
khách qua ứng dụng OCB iOTP mà Quý 
khách đã đăng ký

Bước 6:
Nhận kết quả thực hiện lệnh giao dịch 
chuyển tiền quốc tế.
Lưu ý: Hồ sơ sẽ được OCB kiểm tra và thông 
báo kết quả chuyển tiền cho Quý khách qua 
Email và SMS trong tối đa 03 giờ làm việc.



Bước 1:
Vào menu Chuyển tiền, chọn mục Chuyển 
tiền quốc tế

Bước 2:
Nhấp chọn icon Tra cứu giao dịch.

Bước 3:
Nhập các thông tin tra cứu theo mục đích 
giao dịch và xem kết quả.

Tra Cứu Giao Dịch Chuyển Tiền Quốc Tế




