
 

HƯỚNG DẪN ĐỒNG BỘ SỐ TÀI KHOẢN VỚI SỐ ĐIỆN THOẠI  

TRÊN ỨNG DỤNG EASY OCEANBANK MOBILE 

 

 

1. Đồng bộ STK với SĐT 

Các bước thực hiện: 

   

   

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng 

Oceanbank. Lần đầu tiên sau khi 
phát hành tính năng Đồng bộ STK 
với SĐT, hiển thị popup gợi ý đồng 
bộ, nhấn Cài đặt ngay để thực hiện 

đồng bộ 

Hoặc vào menu Cài đặt chọn Đồng 
bộ STK với SĐT 

Bước 2: Tại màn hình Đồng bộ 

STK với SĐT nhấn toogle 

 



 

 

 

 

Bước 3: Lựa chọn số tài khoản cần 
thực hiện đồng bộ, nhấn Tiếp tục. 

Lưu ý:Hệ thống hiển thị tài khoản 
mặc định lên đầu tiên trên danh 
sách 

Bước 4: Tại màn Xác nhận, nhập 

mã OTP vừa được gửi về điện thoại, 
nhấn Tiếp tục 

 

Bước 5: Nhấn Đóng tại màn hình 

xác nhận đồng bộ STK với SĐT 
thành công 

Lưu ý: Ngay sau khi thực hiện đồng bộ thành công, khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền tới chính SĐT 
đã thực hiện đồng bộ. 
 
 
  



 

2. Thay đổi STK đồng bộ với SĐT 

Các bước thực hiện: 

 

  

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng 
Oceanbank, chọn Cài đặt, chọn 
Đồng bộ STK với SĐT 

Bước 2: Tại màn hình Đồng bộ STK 

với SĐT nhấn icon hình cây bút để 
thực hiện thay đổi 

Bước 3: Lựa chọn STK cần thay 
đổi, nhấn Tiếp tục 

 

 

 



 

Bước 4: Tại màn Xác nhận, nhập 
mã OTP vừa được gửi về điện thoại. 
Nhấn Tiếp tục  

Bước 5: Nhấn Đóng tại màn hình 
xác nhận đồng bộ STK với SĐT 
thành công 

Lưu ý: Toàn bộ các giao dịch chuyển 
khoản tới SĐT sẽ được lấy theo STK 
đã thực hiện thay đổi trước đó. 

 

3. Hủy đồng bộ STK với SĐT 

Các bước thực hiện: 

  

 

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng 
Oceanbank, chọn Cài đặt, chọn 
Đồng bộ STK với SĐT 

Bước 2: Tại màn hình Đồng bộ STK 
với SĐT nhấn toogle, chuyển từ 
trạng thái ON sang OFF 

Bước 3: Màn hình hiển thị thông 
báo xác nhận việc hủy đồng bộ STK 
với SĐT 

- Nhấn Đồng ý để chuyển sang 

bước tiếp theo 

- Hoặc nhấn Đóng để quay trở lại 

màn Đồng bộ 



 

 

Lưu ý: Sau khi thực hiện hủy đồng bộ 
STK với SĐT thì khách hàng không thể 
thực hiện chuyển tiền bằng SĐT đó 
nữa!  

Bước 4: Nhấn Đóng tại màn xác 

nhận hủy đồng bộ STK với SĐT 
thành công  

 

 

 


