
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG CHUYỂN TIỀN 24/7 BẰNG MÃ QR  

 

1. Tạo mã QR nhận tiền 

Các bước thực hiện: 

 
  

Bước 1: Đăng nhập vào ứng 

dụng Easy Oceanbank Mobile, tại 
màn hình Tài chính chọn Chuyển 
tiền 

Bước 2: Tại màn hình Chuyển 
tiền chọn Chuyển tiền 24/7 bằng 
mã QR 

Bước 3: Tại màn hình Chuyển 
tiền 24/7 bằng mã QR nhấn Tạo 
mã 

 



 

 

 

 

Bước 4: Tại màn hình Mã QR 
nhận tiền chuyển đến có thể tạo 

mã QR từ số Tài khoản 

- Nhập thông tin Số tiền, Nội 
dung (nếu có) 

- Nhấn Tạo mã QR 

Ngoài ra, khách hàng có thể tạo 
mã QR nhận tiền chuyển đến từ 
Số thẻ  

- Nhập thông tin Số tiền, Nội 
dung (nếu có) 

- Nhấn Tạo mã QR 

 

Bước 5: Khách hàng đưa mã QR 

vừa tạo để nhận tiền chuyển đến 

 

 

 

  



 

2. Chuyển tiền 24/7 bằng mã QR 

Các bước thực hiện: 

 
 

 

Bước 1: Đăng nhập vào ứng 

dụng Easy Oceanbank Mobile, tại 
màn hình Tài chính chọn Chuyển 
tiền 

Bước 2: Tại màn hình Chuyển 
tiền chọn Chuyển tiền 24/7 bằng 
mã QR 

Bước 3: Đưa camera tới mã QR 

cần thực hiện chuyển tiền 



 

 

  

Có thể nhấn Tải ảnh để chọn mã 

QR đã được lưu sẵn về điện thoại 
để thực hiện chuyển tiền  

Bước 4: Trường hợp thực hiện 

chuyển tiền nhanh vào số tài 
khoản ngân hàng sẽ hiển thị như 
sau 

- Nhấn Tiếp tục 

Trường hợp thực hiện chuyển 
tiền nhanh vào số thẻ thì sẽ hiển 
thị như ảnh trên. 

- Nhập Số tiền, Nội dung (nếu 
có) 

- Nhấn Tiếp tục 



 

 
 

 

Bước 5: Khách hàng kiểm tra lại 

thông tin xác nhận thanh toán, 
nhấn Tiếp tục 

Bước 6: Nhập mã xác thực OTP 

đã được gửi về số điện thoại. 
Nhấn Tiếp tục 

Bước 7: Hiển thị kết quả giao 

dịch thành công 

- Có thể nhấn Chia sẻ để chia 
sẻ kết quả giao dịch trên các 
mạng xã hội khác 

- Trường hợp lần đầu tiên thực 
hiện chuyển tiền cho số tài 
khoản/số thẻ thì có thể nhấn 
Lưu danh bạ để lưu lại thông 
tin người thụ hưởng 

 

 


