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I. ĐĂNG KÝ GÓI TÀI KHOẢN

II. HỦY GÓI TÀI KHOẢN

Bước 1: Khách hàng truy cập vào website : https://ib.oceanbank.vn, tiếp đó nhập thông tin đăng nhập của khách hàng.

Bước 2: Tại màn hình chính của Internet Banking, khách hàng chọn mục Tiện ích > Đăng ký gói tài khoản. Sau đó 
chọn tài khoản cần đăng ký và chọn Đăng Ký

Bước 3: Khách hàng chọn gói tài khoản muốn đăng ký, tích Chọn vào ô đồng ý với “Tôi đã đọc và đồng ý với 
điều khoản dịch vụ” và Xác nhận 

Bước 4: Thông báo trạng thái “Đăng ký thành công” , khách hàng chọn Về danh sách để tiếp tục thực hiện giao dịch khác

Bước 1: Khách hàng truy cập vào website : https://ib.oceanbank.vn, tiếp đó nhập thông tin đăng nhập của khách hàng.

Bước 2: Tại màn hình chính của Internet Banking, khách hàng chọn mục Tiện ích > Đăng ký gói tài khoản. Sau đó 
chọn tài khoản cần hủy và chọn Hủy đăng ký. Với những tài khoản đăng ký tại CN/PGD khách hàng vui lòng hủy 
dịch vụ tại PGD gần nhất.

Bước 3:  Trường hợp Khách hàng chưa thanh toán hết các khoản nợ phí đã phát sinh từ (các) kỳ thu phí trước và 
phí duy trì Gói tài khoản của kỳ phí cuối cùng nếu số dư bình quân của tài khoản thanh toán không đạt theo quy định, 
yêu cầu hủy gói tài khoản của khách hàng sẽ không thực hiện được. Quý khách vui lòng nạp thêm tiền để thực hiện 
giao dịch.

Bước 4: Khách hàng kiểm tra thông tin tài khoản cần Hủy gói tài khoản. Vui lòng kiểm tra lại số dư trong tài khoản để  
Hủy gói thành công. Sau đó chọn Xác nhận để đồng ý Hủy gói tài khoản

Bước 5: Thông báo trạng thái “Hủy thành công” , khách hàng chọn Về danh sách để tiếp tục thực hiện giao dịch khác


