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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG EASY OCEANBANK MOBILE 
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

 
 

I. Điều kiện sử dụng ứng dụng EOM APP  

- Đối với thiết bị cài đặt phải bảo đảm đáp đứng đầy đủ các điều kiện sau: 

 Ứng dụng chỉ có thể sử dụng với điện thoại thông minh (smartphone), máy tính bảng có cài sẵn hệ điều 

hành: iOS  (phiên bản 8.0 trở lên), Android (phiên bản 4.0 trở lên). 

 Thiết bị của khách hàng có kết nối Internet qua Wifi/GPRS/3G/4G. 

 Khách hàng tải thành công ứng dụng Easy OceanBank Mobiletừ kho ứng dụng trực tuyến App 

Store/Google Play. 

- Khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ EOM của OceanBank 

II. Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng EOM trên thiết bị di động của KH 

Bước 1: Truy cập  kho ứng dụng trực tuyến. Trong đó: Kho App Store đối với hệ điều hành iOS, kho Play 

Store đối với hệ điều hành Android. 

Bước 2: Tìm kiếm ứng dụng bằng cách gõ chữ “Oceanbank Mobile Banking” vào ô tìm kiếm. 

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng  của ứng dụng EOM APP, sau đó chọn “Install/Cài đặt” để cài đặt ứng 

dụng trên thiết bị. 

Lưu ý:  

- Khách hàng cần có Apple ID/Google Account (tài khoản sử dụng dịch vụ của Apple/Google) để tải ứng 

dụng. Nếu chưa có loại tài khoản này, khách hàng phải đăng ký với đơn vị cung cấp Apple/Google. 

- Trong quá trình cài đặt và sử dụng, đảm bảo thiết bị đang được kết nối với Internet qua GPRS/3G/4G 

hoặc Wifi. 

- Ứng dụng tương thích với iPhone/ iPod Touch/ iPad (hệ điều hành iOS 8.0 trở lên), thiết bị sử dụng 

Android (hệ điều hành Android 4.0 trở lên). 

- Ứng dụng được cung cấp hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên chi phí tải ứng dụng phụ thuộc vào gói cước mà 

Khách hàng đang sử dụng (được quy định bởi Công ty cung cấp dịch vụ Internet/mạng di động). 

Bước 4: Sau khi cài đặt thành công, hình ảnh biểu tượng (logo) của ứng dụng được thêm vào màn hình 

chủ của thiết bị. 

 

III. Hướng dẫn các chức năng trên ứng dụng EOM APP 

1. Đăng nhập/Đăng xuất 

2.1. Đăng nhập dịch vụ EOM 

1.1.1. Đăng nhập dịch vụ EOM lần đầu tiên 

Đối với KH đăng nhập dịch vụ EOM lần đầu thực hiện theo các bước như sau: 
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Bước 
thực 
hiện 

Bước 1: 
KH mở ứng dụng 
EOM trên thiết bị di 
động sau khi đã cài 
đặt thành công: Ứng 
dụng sẽ hiển thị màn 
hình đăng nhập 

Bước 2: 
KH nhập Tên đăng 
nhập, mật khẩu và 
nhấn nút “Đăng 
nhập”. 

Bước 3: 
Ứng dụng hiển thị màn 
hình thay đổi mật 
khẩu. KH nhập mật 
khẩu cũ, mật khẩu mới 
và xác nhận mật khẩu 
mới. Nhấn nút đổi mật 
khẩu  

Bước 4:  
KH nhập mã xác 
thực OTP nhấn 
“Tiếp tục” 

Bước 5: 
Ứng dụng hiển thị 
màn hình đăng 
nhập thành công. 

Hình 
ảnh 

minh 
họa 

     

 

1.1.2. Đăng nhập dịch vụ EOM trên thiết bị mới 

Để đảm bảo an toàn cho KH, mỗi khi KH đăng nhập ứng dụng EOM APP trên thiết bị mới hệ thống sẽ yêu 

cầu KH xác thực lại thông tin mật khẩu, mã kích hoạt. Cụ thể, thực hiện theo các bước như sau: 

Bước 
thực 
hiện 

Bước 1: 

KH mở ứng dụng EOM 
APP trên thiết bị di 
động khác khi đã cài 
đặt thành công: Ứng 
dụng hiển thị màn hình 
đăng nhập. 

 

Bước 2: 

Ứng dụng hiển thị màn 
hình đăng nhập, KH 
nhập thông tin đăng 
nhập đã đăng ký dịch 
vụ EOM và nhập mật 
khẩu đã được cấp, sau 
đó nhấn “ Đăng nhập” 

Bước 3: 

KH nhập mã xác thực 
OTP rồi nhấn “Tiếp tục” 

Bước 4: 

Ứng dụng hiển thị màn 
hình đăng nhập thành 
công. 

Hình 
ảnh 

minh 
họa 
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1.1.3. Đăng nhập dịch vụ EOM bằng xác thực sinh trắc học (Touch ID/ Face ID) 

Trường hợp KH đã cài đặt tiện ích đăng nhập dịch vụ EOM bằng xác thực vân tay/ nhận diện khuôn mặt để 

thay cho mật khẩu đăng nhập, KH tiến hành thực hiện theo các bước như sau: 

Bước 
thực 
hiện 

Bước 1: 

Tại màn hình đăng 
nhập: KH nhấn vào 
biểu tượng vân 
tay/khuôn mặt (Touch 
ID/Face ID) để đăng 
nhập bằng Touch 
ID/Face ID 

Bước 2: 

Ứng dụng hiển thị màn hình yêu cầu KH quét vân 
tay hoặc nhận diện khuôn mặt. 

Bước 3: 

Ứng dụng hiển thị màn 
hình chính sau khi 
đăng nhập thành công. 

Hình 
ảnh 

minh 
họa 

     

 
Lưu ý: Tính năng xác thực đăng nhập bằng nhận diện khuôn mặt chỉ được hỗ trợ với dòng thiết bị chạy hệ 
điều hành iOS. 
 

2.2. Đăng xuất dịch vụ EOM 

Để đăng xuất dịch vụ EOM Kh tiến hành thực hiện theo các bước như sau: 
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Bước 
thực hiện 

Bước 1: 

Tại màn hình chính của ứng 
dụng: KH nhấn vào icon 
Thoát (log out) 

Bước 2: 

Ứng dụng hiển thị thông báo 
xác nhận đăng xuất ứng 
dụng: KH nhấn “Đồng ý” trên 
thông báo để thực hiện đăng 
xuất dịch vụ EOM 

Bước 3: 

Ứng dụng hiển thị màn hình 
ứng dụng chưa đăng nhập. 

Hình ảnh 
minh họa 

   

2. Chức năng tài chính 

2.1. Xem thông tin tài khoản 

2.1.1. Xem thông tin chung của tài khoản 

Chức năng cho phép KH xem thông tin chi tiết liên quan tài khoản đang hoạt động tại OceanBank.  Các bước 

thực hiện như sau: 

Bước 
thực 
hiện 

Bước 1: 
Tại màn hình chính của 
ứng dụng EOM APP, 
chọn chức năng “Tài 
khoản” 

Bước 2: 
Ứng dụng hiển thị màn 
hình danh sách tài 
khoản hiện có của KH 
mở tại OceanBank 
như TK thanh toán, TK 
tiết kiệm, Tài khoản 
vay, TK thẻ tín dụng. 

Bước 3: 
KH nhấn lựa chọn 1 tài 
khoản rồi chọn Thông 
tin tài khoản xem 
thông tin chi tiết Tài 
khoản gồm: Tên chủ tài 
khoản, loại tài khoản, 
Chi nhánh mở, ngày 
mở  

Bước 4: 
KH nhấn chọn 1 tài 
khoản rồi chọn Lịch sử 
giao dịch để xem lịch 
sử giao dịch của tài 
khoản đó. 

Hình 
ảnh 

minh 
họa 
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2.1.2. Xem lịch sử giao dịch và thông tin chi tiết giao dịch trên tài khoản 

Chức năng cho phép xem thông tin lịch sử giao dịch, chi tiết giao dịch trên tài khoản của KH. Các bước 
thực hiện cụ thể như sau: 

Bước 
thực 
hiện 

Bước 1: 
Tại màn hình Thông tin 
tài khoản, KH chọn 1 
tài khoản muốn xem 
chi tiết. 

Bước 2: 
- Ứng dụng hiển thị màn hình thông tin tài khoản, 
KH chọn lịch sử giao dịch của tài khoản. 
- KH nhấn vào một giao dịch để xem chi tiết lịch 
sử giao dịch (Bước 3) 
Lưu ý: 
* Giới hạn tìm kiếm trong vòng 30 ngày. 
* KH có thể vuốt lên tại vùng lịch sử giao dịch để 
hiển thị màn hình danh sách lịch sử giao dịch đầy 
đủ. 

Bước 3: 
Ứng dụng hiển thị màn 
hình Chi tiết giao dịch  

Hình 
ảnh 

minh 
họa 

     

 

2.2. Chuyển tiền 

2.2.1. Chuyển tiền trong hệ thống 

a. Chuyển tiền trong hệ thống đến số tài khoản 

Chức năng cho phép KH thực hiện chuyển khoản đến 1 tài khoản trong hệ thống OceanBank. Các bước thực 
hiện như sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

Bước 
thực 
hiện 

Bước 1: 
Tại màn hình chính của 
ứng dụng EOM APP, 
chọn chức năng 
“Chuyển tiền”. Sau đó 
chọn Chuyển tiền 
trong hệ thống, sau 
đó chọn chuyển tiền 
đến số tài khoản  

Bước 2: 
Tại màn hình khởi tạo 
giao dịch, KH chọn Tài 
khoản nguồn, Tài 
khoản đích hoặc chọn 
từ danh bạ đã lưu 
trước đó, nhập số tiền, 
nhập nội dung chuyển 
tiền và nhấn “Tiếp tục” 

Bước 3: 
Tại màn hình xác nhận 
thông tin chuyển 
khoản, KH kiểm tra lại 
thông tin chi tiết số tài 
khoản nguồn, số dư 
khả dụng, tài khoản 
hưởng, tên người 
hưởng, số tiền CK và 
nhấn “Tiếp tục” 

Bước 4: 
Tại màn hình Xác nhận 
giao dịch, nhập/đọc 
OTP và nhấn “Tiếp 
tục”. 
Ngoài ra, KH có thể 
xác thực bằng vân 
tay/khuôn mặt nếu số 
tiền giao dịch thuộc 
phạm vi hạn mức cho 
phép với các hình thức 
xác thực này. 

Hình 
ảnh 

minh 
họa 

    
Bước 
thực 
hiện 

Bước 4.1: 
Tại màn hình xác thực 
giao dịch bằng OTP, 
KH nhập mã OTP gửi 
về số điện thoại qua 
SMS rồi nhấn “Tiếp 
tục”. 

Bước 4.2: 
Tại màn hình Xác thực 
giao dịch bằng vân 
tay/khuôn mặt, KH 
thực hiện quét vân tay/ 
khuôn mặt và nhấn 
“Tiếp tục”. 

Bước 5: 
Ứng dụng hiển thị màn hình kết quả giao dịch 
Chuyển tiền. KH nhấn “Thực hiện giao dịch khác 
” để thực hiện giao dịch Chuyển khoản mới.  
Lưu ý: Nhấn vào Lưu danh bạ để lưu số tài khoản 
vừa chuyển khoản thành công. Nhấn vào “Chia 
sẻ” để chia sẻ hình ảnh thông tin chuyển tiền tới 
người nhận qua các kênh chia sẻ được hỗ trợ. 

Hình 
ảnh 

minh 
họa 

   

b. Chuyển tiền trong hệ thống đến số thẻ ghi nợ 

Chức năng cho phép KH chuyển khoản đến số thẻ ghi nợ mở tại hệ thống của OceanBank. 
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Bước 
thực 
hiện 

Bước 1: 

Tại màn hình chính của 
ứng dụng, chọn chức 
năng “Chuyển tiền”. 
Sau đó KH chọn 
Chuyển tiền trong hệ 
thống, chọn chuyển 
tiền đến số thẻ ghi nợ  

Bước 2.1: 

Nếu thẻ ghi nợ chưa 
lưu trong danh bạ. 

Tại màn hình khởi tạo 
giao dịch, KH chọn tài 
khoản nguồn, nhập số 
thẻ ghi nợ, nhập số 
tiền, nhập nội dung 
chuyển tiền và nhấn 
Tiếp tục 

Bước 2.2 : 

Nếu thẻ ghi nợ đã lưu 
trong danh bạ. 

Tại màn hình khởi tạo 
giao dịch, KH chọn tài 
khoản nguồn, chọn số 
thẻ ghi nợ từ danh bạ 
thụ hưởng, nhập số 
tiền, nhập nội dung 
chuyển tiền và nhấn 
Tiếp tục 

Bước 3: 

Ứng dụng hiển thị màn 
hình Xác nhận giao 
dịch, KH kiểm tra thông 
tin và nhấn “Tiếp tục”. 

Hình 
ảnh 

minh 
họa 

    

Bước 
thực 
hiện 

Bước 4: 

Ứng dụng EOM APP hiển thị màn hình xác thực 
giao dịch, KH tiến hành nhập mã OTP gửi về qua 
SMS và nhấn “Tiếp tục”. 

Ngoài ra, KH có thể thực hiện xác thực bằng vân 
tay/ khuôn mặt nếu số tiền giao dịch thuộc phạm 
vi hạn mức cho phép với các hình thức xác thực 
này. 

Bước 5: 

Ứng dụng EOM APP hiển thị màn hình kết quả 
giao dịch chuyển tiền. KH nhấn “Thực hiện giao 
dịch khác ” để thực hiện giao dịch Chuyển khoản 
mới.  

Lưu ý: KH nhấn vào Lưu danh bạ để lưu số thẻ 
ghi nợ vừa chuyển khoản thành công. Nhấn 
“Chia sẻ” để chia sẻ ảnh thông tin chuyển tiền tới 
người nhận qua các kênh chia sẻ được ứng dụng 
hỗ trợ. 

Hình 
ảnh 

minh 
họa 
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c. Chuyển tiền trong hệ thống đến số điện thoại 

Chức năng cho phép KH chuyển khoản đến số điện thoại của người thụ hưởng đã đăng ký sử dụng dịch vụ 
Ngân hàng điện tử  của OceanBank. 

Bước 
thực 
hiện 

Bước 1: 

Tại màn hình chính của 
ứng dụng, chọn chức 
năng “Chuyển tiền”. 
Sau đó KH chọn 
Chuyển tiền trong hệ 
thống, chọn chuyển 
tiền đến số điện thoại  

Bước 2.1: 

Nếu số điện thoại chưa 
lưu trong danh bạ. 

Tại màn hình khởi tạo 
giao dịch, KH chọn tài 
khoản nguồn, nhập số 
điện thoại, nhập số 
tiền, nhập nội dung 
chuyển tiền và nhấn 
Tiếp tục 

Bước 2.2 : 

Nếu số điện thoại đã lưu 
trong danh bạ. 

Tại màn hình khởi tạo 
giao dịch, KH chọn tài 
khoản nguồn, chọn số 
điện thoại từ danh bạ thụ 
hưởng, nhập số tiền, 
nhập nội dung chuyển 
tiền và nhấn Tiếp tục 

Bước 3: 

Ứng dụng hiển thị 
màn hình Xác nhận 
giao dịch, KH kiểm 
tra thông tin và nhấn 
“Tiếp tục”. 

Hình 
ảnh 

minh 
họa 

   

Bước 
thực 
hiện 

Bước 4: 

Ứng dụng EOM APP hiển thị màn hình xác thực 
giao dịch, KH tiến hành nhập mã OTP gửi về qua 
SMS và nhấn “Tiếp tục”. 

Ngoài ra, KH có thể thực hiện xác thực bằng vân 
tay/ khuôn mặt nếu số tiền giao dịch thuộc phạm 
vi hạn mức cho phép với các hình thức xác thực 
này. 

Bước 5: 

Ứng dụng EOM APP hiển thị màn hình kết quả 
giao dịch chuyển tiền. KH nhấn “Thực hiện giao 
dịch khác ” để thực hiện giao dịch Chuyển khoản 
mới.  

Lưu ý: Kh nhấn vào Lưu danh bạ để lưu số điện 
thoại vừa chuyển khoản thành công. Nhấn “Chia 
sẻ” để chia sẻ ảnh thông tin chuyển tiền tới người 
nhận qua các kênh chia sẻ được ứng dụng hỗ 
trợ. 

Hình 
ảnh 

minh 
họa 
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2.2.2. Chuyển tiền ngoài hệ thống  

a. Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng đến số tài khoản 

Chức năng cho phép chuyển khoản nhanh đến số tài khoản của ngân hàng khác. Người thụ hưởng nhận tiền 
ngay sau khi lệnh chuyển tiền thực hiện thành công. Các bước thực hiện như sau: 

Bước 
thực 
hiện 

Bước 1: 
Tại màn hình chính của 
ứng dụng, chọn chức 
năng “Chuyển tiền”, 
sau đó chọn Chuyển 
tiền ngoài hệ thống, 
chọn chuyển nhanh 
đến số tài khoản 

Bước 2.1: 
Nếu tài khoản ngân 
hàng thụ hưởng chưa 
lưu trong danh bạ. 
Tại màn hình khởi tạo 
giao dịch, KH chọn tài 
khoản nguồn, nhập 
ngân hàng nhận, số tài 
khoản nhận, nhập số 
tiền, nhập nội dung 
chuyển tiền và nhấn 
tiếp tục 

Bước 2.2 : 
Nếu tài khoản ngân 
hàng thụ hưởng đã lưu 
trong danh bạ. 
Tại màn hình khởi tạo 
giao dịch, KH chọn tài 
khoản nguồn, nhập 
ngân hàng nhận, số tài 
khoản nhận chọn từ 
danh bạ thụ hưởng, 
nhập số tiền, nhập nội 
dung chuyển tiền và 
nhấn tiếp tục 

Bước 3: 
Ứng dụng hiển thị màn 
hình xác nhận giao 
dịch, KH kiểm tra thông 
tin và nhấn “Tiếp tục”. 

Hình 
ảnh 

minh 
họa 

   
Bước 
thực 
hiện 

Bước 4: 
Ứng dụng EOM APP hiển thị màn hình xác thực 
giao dịch, KH tiến hành nhập mã OTP gửi về qua 
SMS và nhấn “Tiếp tục”. 
Ngoài ra, KH có thể thực hiện xác thực bằng vân 
tay/ khuôn mặt nếu số tiền giao dịch thuộc phạm 
vi hạn mức cho phép với các hình thức xác thực 
này. 
 

Bước 5: 
Ứng dụng EOM APP hiển thị màn hình kết quả 
giao dịch chuyển tiền. KH nhấn “Thực hiện giao 
dịch khác ” để thực hiện giao dịch Chuyển khoản 
mới.  
Lưu ý: KH nhấn vào Lưu danh bạ để lưu số tài 
khoản vừa chuyển khoản thành công. Nhấn 
“Chia sẻ” để chia sẻ ảnh thông tin chuyển tiền tới 
người nhận qua các kênh chia sẻ được ứng dụng 
hỗ trợ. 
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Hình 
ảnh 

minh 
họa 

  
 

b. Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng đến số thẻ 

Chức năng cho phép chuyển khoản nhanh đến số thẻ của ngân hàng khác. Người thụ hưởng nhận tiền ngay 
sau khi lệnh chuyển tiền thực hiện thành công. Các bước thực hiện như sau: 
 

Bước 
thực 
hiện 

Bước 1: 
Tại màn hình chính của 
ứng dụng, chọn chức 
năng “Chuyển tiền” 
sau đó chọn “Chuyển 
tiền ngoài hệ thống”, 
chọn “chuyển nhanh 
đến số thẻ” 

Bước 2.1: 
Nếu số thẻ ngân hàng 
thụ hưởng chưa lưu 
trong danh bạ. 
Tại màn hình khởi tạo 
giao dịch, KH chọn tài 
khoản nguồn, chọn số 
thẻ nhận, nhập số tiền, 
nhập nội dung chuyển 
tiền và nhấn tiếp tục 

Bước 2.2 : 
Nếu tài khoản ngân 
hàng thụ hưởng đã lưu 
trong danh bạ. 
Tại màn hình khởi tạo 
giao dịch, KH chọn tài 
khoản nguồn, chọn số 
tài khoản nhận từ danh 
bạ thụ hưởng, nhập số 
tiền, nhập nội dung 
chuyển tiền và nhấn 
tiếp tục 

Bước 3: 
Ứng dụng hiển thị màn 
hình xác nhận giao 
dịch, KH kiểm tra thông 
tin và nhấn “Tiếp tục”. 

Hình 
ảnh 

minh 
họa 
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Bước 
thực 
hiện 

Bước 4: 
Ứng dụng EOM APP hiển thị màn hình xác thực 
giao dịch, KH tiến hành nhập mã OTP gửi về qua 
SMS và nhấn “Tiếp tục”. 
Ngoài ra, KH có thể thực hiện xác thực bằng vân 
tay/ khuôn mặt nếu số tiền giao dịch thuộc phạm 
vi hạn mức cho phép với các hình thức xác thực 
này. 
 

Bước 5: 
Ứng dụng EOM APP hiển thị màn hình kết quả 
giao dịch chuyển tiền. KH nhấn “Thực hiện giao 
dịch khác ” để thực hiện giao dịch Chuyển khoản 
mới.  
Lưu ý: KH nhấn vào Lưu danh bạ để lưu số tài 
khoản vừa chuyển khoản thành công. Nhấn 
“Chia sẻ” để chia sẻ ảnh thông tin chuyển tiền tới 
người nhận qua các kênh chia sẻ được ứng dụng 
hỗ trợ. 

Hình 
ảnh 

minh 
họa 

  
 

c. Chuyển tiền thường liên ngân hàng đến số tài khoản 

Chức năng cho phép KH chuyển khoản đến số tài khoản của ngân hàng khác bằng phương thức thông 
thường theo quy định thời gian xử lý giao dịch tại OceanBank. Các bước thực hiện như sau: 

Bước 
thực 
hiện 

Bước 1: 
Tại màn hình chính của 
ứng dụng, chọn chức 
năng “Chuyển tiền” 
sau đó chọn “Chuyển 
tiền ngoài hệ thống”, 
chọn “chuyển thường 
đến số tài khoản” 

Bước 2.1: 
Nếu số tài khoản thụ 
hưởng chưa lưu trong 
danh bạ. 
Tại màn hình khởi tạo 
giao dịch, KH chọn tài 
khoản nguồn, nhập số 
tài khoản nhận , nhập 
Ngân hàng thụ hưởng, 
Tỉnh/ TP, Chi nhánh, 
Tên người nhận, nhập 
số tiền, nhập nội dung 
chuyển tiền và nhấn 
tiếp tục 

Bước 2.2 : 
Nếu số tài khoản thụ 
hưởng đã lưu trong 
danh bạ. 
Tại màn hình khởi tạo 
giao dịch, KH chọn số 
tài khoản nguồn, chọn 
số tài khoản nhận từ 
danh bạ thụ hưởng, 
nhập ngân hàng thụ 
hưởng, tỉnh/Tp, chi 
nhánh, tên người 
nhận, nhập số tiền, 
nhập nội dung chuyển 
tiền và nhấn tiếp tục 

Bước 3: 
Ứng dụng hiển thị màn 
hình xác nhận giao 
dịch, KH kiểm tra thông 
tin và nhấn “Tiếp tục”. 
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Hình 
ảnh 

minh 
họa 

   
Bước 
thực 
hiện 

Bước 4: 
Ứng dụng EOM APP hiển thị màn hình xác thực 
giao dịch, KH tiến hành nhập mã OTP gửi về qua 
SMS và nhấn “Tiếp tục”. 
Ngoài ra, KH có thể thực hiện xác thực bằng vân 
tay/ khuôn mặt nếu số tiền giao dịch thuộc phạm 
vi hạn mức cho phép với các hình thức xác thực 
này. 
 

Bước 5: 
Ứng dụng EOM APP hiển thị màn hình kết quả 
giao dịch chuyển tiền. KH nhấn “Thực hiện giao 
dịch khác ” để thực hiện giao dịch Chuyển khoản 
mới.  
Lưu ý: KH nhấn vào Lưu danh bạ để lưu số tài 
khoản vừa chuyển khoản thành công. Nhấn 
“Chia sẻ” để chia sẻ ảnh thông tin chuyển tiền tới 
người nhận qua các kênh chia sẻ được ứng dụng 
hỗ trợ. 

Hình 
ảnh 

minh 
họa 

  

 

2.3. Tài khoản tiết kiệm 

2.3.1. Mở tài khoản tiền tiết kiệm Online 

Chức năng cho phép KH gửi tiền kiết kiệm Online trên ứng dụng EOM APP. Các bước cụ thể như sau: 
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Bước 
thực 
hiện 

Bước 1: 

Tại màn hình chính của 
ứng dụng, chọn chức 
năng “Tài khoản tiết 
kiệm” Sau đó chọn “Mở 
tài khoản tiết kiệm 
Online” . 

Bước 2: 

Tại màn hình khởi tạo 
mở tài khoản tiết kiệm 
Online, KH chọn tài 
khoản nguồn, chọn loại 
hình tiết kiệm, chọn kỳ 
hạn, nhập số tiền gửi, 
nhập mã CIF người 
giới thiệu (nếu có), tích 
vào ô điều khoản và 
điều kiện nhấn “Tiếp 
tục”.  

Bước 3: 

Ứng dụng hiển thị màn 
hình xác nhận giao 
dịch, KH kiểm tra thông 
tin và nhấn “Tiếp tục”. 

Bước 4: 

Ứng dụng hiển thị màn 
hình kết quả giao dịch. 
KH nhấn “Thực hiện 
giao dịch khác để thực 
hiện giao dịch mới. 
Nhấn “Chia sẻ” để chia 
sẻ ảnh thông tin tới 
người nhận qua các 
kênh chia sẻ được hỗ 
trợ. 

Hình 
ảnh 

minh 
họa 

 

   

2.3.2. Tất toán tài khoản tiết kiệm Online 

Chức năng cho phép KH tất toán tài khoản kiết kiệm Online trên ứng dụng EOM APP. Các bước cụ thể như 
sau: 

Bước 
thực 
hiện 

Bước 1: 
Tại màn hình chính của ứng 
dụng, chọn chức năng “Tài 
khoản tiết kiệm”, sau đó chọn 
“Tất toán tài khoản tiết kiệm 
online”.  

Bước 2: 
Tại màn hình khởi tạo tất toán tài 
khoản tiết kiệm Online, KH chọn 
tài khoản tiết kiệm, tài khoản 
nhận tiền, nhấn “Tiếp tục” 

Bước 3: 
Ứng dụng hiển thị màn hình 
xác nhận giao dịch, KH kiểm 
tra thông tin và nhấn “Tiếp tục”. 

Hình 
ảnh 

minh 
họa 
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Bước 
thực 
hiện 

Bước 4: 
Ứng dụng EOM APP hiển thị màn hình xác thực 
giao dịch, KH tiến hành nhập mã OTP gửi về qua 
SMS và nhấn “Tiếp tục”. 
Ngoài ra, KH có thể thực hiện xác thực bằng vân 
tay/ khuôn mặt nếu số tiền giao dịch thuộc phạm vi 
hạn mức cho phép với các hình thức xác thực này. 

Bước 5: 
Ứng dụng hiển thị màn hình kết quả giao dịch. 
Nhấn “Thực hiện giao dịch khác để thực hiện 
giao dịch mới. Nhấn “Chia sẻ” để chia sẻ ảnh 
thông tin tới người nhận qua các kênh chia sẻ 
được hỗ trợ. 

Hình 
ảnh 

minh 
họa 

  

2.3.3. Chuyển tiền vào tài khoản tiết kiệm 

Chức năng cho phép KH chuyển tiền vào tài khoản kiết kiệm (đối với loại hình tiết kiệm cho phép gửi góp) 
trên ứng dụng EOM APP. Các bước cụ thể như sau: 

Bước 
thực 
hiện 

Bước 1: 
Tại màn hình chính của ứng 
dụng, chọn chức năng “Tài 
khoản tiết kiệm”, sau đó chọn 
“Chuyển tiền vào tài khoản tiết 
kiệm”. 

Bước 2: 
Tại màn hình khởi tạo Chuyển 
tiền vào tài khoản tiết kiệm, KH 
chọn tài khoản nguồn, chọn tài 
khoản nhận, nhập số tiền, nhập 
nội dụng, nhấn “Tiếp tục”. 
 

Bước 3: 
Ứng dụng hiển thị màn hình 
xác nhận giao dịch, KH kiểm 
tra thông tin và nhấn “Tiếp tục”. 

Hình 
ảnh 

minh 
họa 
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Bước 
thực 
hiện 

Bước 4: 
Ứng dụng EOM APP hiển thị màn hình xác thực 
giao dịch, KH tiến hành nhập mã OTP gửi về qua 
SMS và nhấn “Tiếp tục”. 
Ngoài ra, KH có thể thực hiện xác thực bằng vân 
tay/ khuôn mặt nếu số tiền giao dịch thuộc phạm vi 
hạn mức cho phép với các hình thức xác thực này. 

Bước 5: 
Ứng dụng hiển thị màn hình kết quả giao dịch. 
Nhấn “Thực hiện giao dịch khác để thực hiện 
giao dịch mới. Nhấn “Chia sẻ” để chia sẻ ảnh 
thông tin tới người nhận qua các kênh chia sẻ 
được hỗ trợ. 

Hình 
ảnh 

minh 
họa 

 
 

2.4. Nạp tiền điện thoại 

Chức năng cho phép KH nạp tiền thuê bao điện thoại, cụ thể như sau: 

Bước 
thực 
hiện 

Bước 1: 

Tại màn hình chính của ứng 
dụng, chọn chức năng “Nạp 
tiền điện thoại” 

Bước 2: 

Tại màn hình chức năng Nạp 
tiền điện thoại: KH chọn tài 
khoản nguồn, nhập số điện thoại 
được nạp hoặc chọn từ danh bạ 
điện thoại, chọn mệnh giá và 
nhấn “Tiếp tục” 

Bước 3: 

Ứng dụng hiển thị màn hình 
xác nhận giao dịch, KH kiểm 
tra thông tin và nhấn “Tiếp 
tục”. 

Hình 
ảnh 

minh 
họa 
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Bước 
thực 
hiện 

Bước 4: 
Ứng dụng EOM APP hiển thị màn hình xác thực 
giao dịch, KH tiến hành nhập mã OTP gửi về qua 
SMS và nhấn “Tiếp tục”. 
Ngoài ra, KH có thể thực hiện xác thực bằng vân 
tay/ khuôn mặt nếu số tiền giao dịch thuộc phạm vi 
hạn mức cho phép với các hình thức xác thực này. 

Bước 5: 
Ứng dụng hiển thị màn hình kết quả giao dịch. 
Nhấn “Thực hiện giao dịch khác để thực hiện 
giao dịch mới. Nhấn “Chia sẻ” để chia sẻ ảnh 
thông tin tới người nhận qua các kênh chia sẻ 
được hỗ trợ. 

Hình 
ảnh 

minh 
họa 

  
 
 

2.5. Thanh toán hóa đơn 

Chức năng cho phép KH thanh toán hóa đơn các dịch vụ như cước dịch vụ viễn thông trả sau, tiền điện, 
tiền nước, cước truyền hình,… Cụ thể như sau: 

Bước 
thực 
hiện 

Bước 1: 

Tại màn hình chính của ứng 
dụng, chọn chức năng “Thanh 
toán hóa đơn”. 

Bước 2: 

Tại màn hình thanh toán hóa đơn 
KH chọn 1 loại dịch vụ để thanh 
toán. 

Bước 3: 

Tại màn hình chức năng Thanh 
toán hóa đơn: KH chọn nhà 
cung cấp, chọn dịch vụ, nhập 
mã khách hàng/mã hóa đơn và 
nhấn “Tiếp tục”. 

Lưu ý: 

* KH có thể thực hiện chọn mã 
khách hàng / mã hóa đơn đã 
lưu trước đó cho giao dịch 
Thanh toán hóa đơn đang thực 
hiện. 
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Hình 
ảnh 

minh 
họa 

   
Bước 
thực 
hiện 

Bước 4: 
Ứng dụng hiển thị màn hình 
xác nhận giao dịch, KH kiểm 
tra thông tin và nhấn “Tiếp tục”. 

Bước 5: 
Ứng dụng EOM APP hiển thị 
màn hình xác thực giao dịch, KH 
tiến hành nhập mã OTP gửi về 
qua SMS và nhấn “Tiếp tục”.  
Ngoài ra, KH có thể thực hiện xác 
thực bằng vân tay/ khuôn mặt 
nếu số tiền giao dịch thuộc phạm 
vi hạn mức cho phép với các hình 
thức xác thực này. 

Bước 6: 
Ứng dụng hiển thị màn hình kết 
quả giao dịch. Nhấn “Thực hiện 
giao dịch khác để thực hiện 
giao dịch mới. Nhấn “Chia sẻ” 
để chia sẻ ảnh thông tin tới 
người nhận qua các kênh chia 
sẻ được hỗ trợ. 

Hình 
ảnh 

minh 
họa 

   

 

3. Chức năng cài đặt 

3.1. Quản lý danh bạ thụ hưởng 

3.1.1. Danh bạ chuyển tiền 

a. Quản lý danh bạ 



 

18 
 

Bước 
thực 
hiện 

Bước 1: 

Tại màn hình chính của 
ứng dụng: KH bấm 
chọn chức năng “Cài 
đặt”, chọn “Danh bạ 
thụ hưởng ”.  

Bước 2: 

Ứng dụng hiển thị màn 
hình “Quản lý danh 
bạ”, KH chọn chức 
năng “Danh bạ chuyển 
tiền”. 

Bước 3:  

Ứng dụng hiển thị màn hình danh bạ tài khoản 
gồm: Số thẻ, Số tài khoản nội bộ, số tài khoản 
liên ngân hàng.  

Hình 
ảnh 

minh 
họa 

     

 
b. Xóa danh bạ chuyển tiền 

Để xóa danh bạ chuyển tiền KH thực hiện theo các bước sau: 

Bước thực 
hiện 

Bước 1:  

KH tiến hành truy 
suất vào mục quản lý 
danh bạ chuyển tiền 
như nêu tại khoản a 
mục này 

Bước 2: 

KH nhấn vào biểu 
tượng thùng rác.  

 

 

Bước 3: 

KH nhấn chọn tất cả 
nếu muốn xóa tất cả 
danh bạ hoặc chọn 1 
danh bạ muốn xóa, sau 
đó chọn Xóa. 

 

Bước 4: 
Ứng dụng hiển thị 
thông báo “Quý khách 
có chắc chắn muốn 
xóa”. KH nhấn vào 
đồng ý. Danh bạ sẽ 
được xóa khỏi danh 
sách đã lưu. 

Hình ảnh 
minh họa 
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c. Chỉnh sửa danh bạ chuyển tiền 

Tiện ích cho phép thay đổi thông tin danh bạ chuyển tiền ứng dụng đã lưu. KH thực hiện theo các bước sau: 

Bước thực 
hiện 

Bước 1:  

KH tiến hành truy suất 
vào mục quản lý danh bạ 
chuyển tiền như nêu tại 
khoản a mục này. 

Bước 2: 

Để chỉnh sửa danh bạ 
chuyển tiền KH nhấn chọn 
vào 1 danh bạ muốn chỉnh 
sửa. 

Bước 3: 
Nhập thông tin cần chỉnh sửa 
nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển 
thị thông báo “Bạn đã lưu 
danh bạ thụ hưởng thành 
công”  

Hình ảnh 
minh họa 

   

d. Thêm mới danh bạ chuyển tiền 

Tiện ích cho phép thêm mới danh bạ chuyển tiền. KH tiến hành thực hiện theo các bước sau: 

Bước thực 
hiện 

Bước 1:  

KH tiến hành truy suất 
vào mục quản lý danh 
bạ chuyển tiền như nêu 
tại khoản a mục này. KH 
nhấn vào thêm mới để 
thêm mới danh bạ. 

Bước 2 : 

KH nhập thông tin 
sau đó nhấn Lưu.  

Bước 3 : 

Ứng dụng hiển thị thông 
báo như màn hình. Khách 
hàng nhấn vào chữ Đóng  

Bước 3: 

Ứng dụng hiển thị 
danh sách danh bạ 
đã lưu. 

Hình ảnh 
minh họa 
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3.1.2. Danh bạ hóa đơn 

a. Quản lý danh bạ 

Bước 
thực 
hiện 

Bước 1: 

Tại màn hình chính của 
ứng dụng: KH bấm 
chọn chức năng “ Cài 
đặt” chọn “Danh bạ thụ 
hưởng ” 

Bước 2: 

Ứng dụng hiển thị màn hình 
“Quản lý danh bạ”, KH chọn 
chức năng “Danh bạ hóa đơn”, 
KH chọn vào 1 loại dịch vụ để 
xem. 

Bước 3:  

Ứng dụng hiển thị màn hình danh bạ hóa 
đơn gồm: Tên loại dịch vụ, Tên nhà cung 
cấp, mã khách hàng/mã hóa đơn.  

Hình 
ảnh 

minh 
họa 

   

b. Xóa danh bạ thanh toán hóa đơn 

Để xóa danh bạ hóa đơn KH thực hiện theo các bước sau: 

Bước thực 
hiện 

Bước 1:  

KH tiến hành truy 
suất vào mục quản lý 
danh bạ hóa đơn 
như nêu tại khoản a 
mục này 

Bước 2: 

KH nhấn vào biểu 
tượng thùng rác.  

 

 

Bước 3: 

KH nhấn chọn tất cả 
nếu muốn xóa tất cả 
danh bạ hoặc chọn 1 
danh bạ muốn xóa, sau 
đó chọn Xóa. 

 

Bước 4: 
Ứng dụng hiển thị 
thông báo “Quý khách 
có chắc chắn muốn 
xóa”. KH nhấn vào 
đồng ý. Danh bạ sẽ 
được xóa khỏi danh 
sách đã lưu. 

Hình ảnh 
minh họa 
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c. Sửa danh bạ thanh toán hóa đơn  

Tiện ích cho phép thay đổi thông tin danh bạ hóa đơn ứng dụng đã lưu. KH thực hiện theo các bước sau: 

Bước thực 
hiện 

Bước 1:  

KH tiến hành truy suất 
vào mục quản lý danh bạ 
hóa đơn như nêu tại 
khoản a mục này. 

Bước 2: 

Để chỉnh sửa danh bạ    KH 
nhấn chọn vào 1 danh bạ 
muốn chỉnh sửa. 

Bước 3: 
Nhập thông tin cần chỉnh sửa 
nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển 
thị thông báo “Bạn đã lưu 
danh bạ thụ hưởng thành 
công”.  

Hình ảnh 
minh họa 

   

d. Thêm danh bạ thanh toán hóa đơn 

Tiện ích cho phép thêm mới danh bạ hóa đơn. KH tiến hành thực hiện theo các bước sau: 

Bước thực 
hiện 

Bước 1:  

KH tiến hành truy suất 
vào mục quản lý danh 
bạ thanh toán hóa 
đơn như nêu tại 
khoản a mục này. KH 
nhấn vào thêm mới 
để thêm mới danh bạ. 

Bước 2 : 

KH nhập thông tin 
sau đó nhấn Lưu  

Bước 3 : 

Ứng dụng hiển thị thông 
báo như màn hình. Khách 
hàng nhấn vào chữ Đóng  

Bước 4: 

Ứng dụng hiển thị 
danh sách danh bạ 
đã lưu. 

Hình ảnh 
minh họa 
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3.1.3. Danh bạ tài khoản tiết kiệm 

a. Quản lý danh bạ tài khoản tiết kiệm 

Bước 
thực 
hiện 

Bước 1: 

Tại màn hình chính của 
ứng dụng: KH bấm 
chọn chức năng “ Cài 
đặt” chọn “Danh bạ thụ 
hưởng ” 

Bước 2: 

Ứng dụng hiển thị màn hình 
“Quản lý danh bạ”, KH chọn 
chức năng “Danh bạ tài 
khoản tiết kiệm”, KH chọn 
vào 1 tài khoản tiết kiệm để 
xem. 

Bước 3:  

Ứng dụng hiển thị màn hình danh bạ tài 
khoản tiết kiệm như tên danh bạ, số tài 
khoản tiết kiệm.  

Hình 
ảnh 

minh 
họa 

   

b. Xóa danh bạ tài khoản tiết kiệm 

Để xóa danh bạ tài khoản tiết kiệm KH thực hiện theo các bước sau: 

Bước thực 
hiện 

Bước 1:  

KH tiến hành truy 
suất vào mục quản lý 
danh bạ tài khoản 
tiết kiệm như nêu tại 
khoản a mục này. 

Bước 2: 

KH nhấn vào biểu 
tượng thùng rác.  

 

 

Bước 3: 

KH nhấn chọn tất cả 
nếu muốn xóa tất cả 
danh bạ hoặc chọn 1 
danh bạ muốn xóa, sau 
đó chọn Xóa. 

 

Bước 4: 
Ứng dụng hiển thị 
thông báo “Quý khách 
có chắc chắn muốn 
xóa”. KH nhấn vào 
đồng ý. Danh bạ sẽ 
được xóa khỏi danh 
sách đã lưu. 

Hình ảnh 
minh họa 
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c. Sửa danh bạ tài khoản tiết kiệm  

Tiện ích cho phép thay đổi thông tin danh bạ tài khoản tiết kiệm ứng dụng đã lưu. KH thực hiện theo các bước 
sau: 

Bước thực 
hiện 

Bước 1:  

KH tiến hành truy suất 
vào mục quản lý danh bạ 
tài khoản tiết kiệm như 
nêu tại khoản a mục này. 

Bước 2: 

Để chỉnh sửa danh bạ    KH 
nhấn chọn vào 1 danh bạ 
muốn chỉnh sửa. 

 

Bước 3: 
Nhập thông tin cần chỉnh sửa 
nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển 
thị thông báo “Bạn đã lưu 
danh bạ tiết kiệm thành 
công”.  

Hình ảnh 
minh họa 

   

d. Thêm danh bạ tài khoản tiết kiệm 

Tiện ích cho phép thêm mới danh bạ tài khoản tiết kiệm. KH tiến hành thực hiện theo các bước sau: 

Bước thực 
hiện 

Bước 1:  

KH tiến hành truy suất 
vào mục quản lý danh 
bạ tài khoản tiết kiệm 
như nêu tại khoản a 
mục này. KH nhấn 
vào thêm mới để 
thêm mới danh bạ. 

Bước 2 : 

KH nhập thông tin 
sau đó nhấn Lưu  

Bước 3 : 

Ứng dụng hiển thị thông 
báo như màn hình. Khách 
hàng nhấn vào chữ Đóng  

Bước 4: 

Ứng dụng hiển thị 
danh sách danh bạ 
đã lưu. 

Hình ảnh 
minh họa 
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3.2. Cài đặt vân tay/nhận diện khuôn mặt (Touch ID/Face ID) 

3.2.1. Cài đặt vân tay (Touch ID) 

a. Đăng nhập dịch vụ EOM bằng vân tay 

Để đăng nhập dịch vụ EOM bằng vân tay thay cho việc đăng nhập bằng mật khẩu, KH tiến hành thực hiện 
các bước sau:  

Bước 
thực hiện 

Bước 1: 

Tại màn hình chức 
năng KH chọn “Cài đặt” 
nhấn chọn “Cài đặt vân 
tay”, KH chọn “Đăng 
nhập bằng vân tay”. 

Bước 2: 

Ứng dụng hiển thị 
thông báo yêu cầu KH 
quét vân tay trên thiết 
bị. 

Bước 3: 

Ứng dụng hiển thị màn 
hình xác nhận cài đặt 
vân tay, KH nhập mật 
khẩu đăng nhập ứng 
dụng và nhấn Tiếp tục. 

Bước 4: 

Ứng dụng hiển thị 
thông báo “Kích hoạt 
đăng nhập bằng vân 
tay thành công”. 

Hình ảnh 
minh họa 

    

b. Xác thực giao dịch bằng vân tay 

Để xác thực giao dịch EOM bằng vân tay, KH tiến hành thực hiện các bước sau:  

Bước 
thực hiện 

Bước 1: 
Tại màn hình chức 
năng “Cài đặt vân tay”, 
KH chọn “Xác thực 
giao dịch bằng vân 
tay”. 
 

Bước 2: 
Ứng dụng hiển thị 
thông báo yêu cầu KH 
quét vân tay trên thiết 
bị. 

Bước 3: 
Ứng dụng hiển thị màn 
hình xác nhận cài đặt 
vân tay, KH nhập mật 
khẩu đăng nhập ứng 
dụng và nhấn Tiếp tục. 

Bước 4: 
Ứng dụng hiển thị 
thông báo “Kích hoạt 
xác thực bằng vân tay 
thành công”. 

Hình ảnh 
minh họa 
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3.2.2. Cài đặt nhận diện khuôn mặt (Face ID) 

a. Đăng nhập dịch vụ EOM bằng nhận diện khuôn mặt (Face ID). 

Để đăng nhập dịch vụ EOM bằng Face ID thay cho việc đăng nhập bằng mật khẩu, KH tiến hành thực hiện 
các bước sau:  

Bước 
thực hiện 

Bước 1: 

Tại màn hình chức 
năng. KH chọn Cài đặt, 
chọn “Cài đặt Face ID”, 
KH chọn “Đăng nhập 
bằng Face ID”. 

Bước 2: 

Ứng dụng hiển thị 
thông báo yêu cầu KH 
truy cập xác thực Face 
ID trên thiết bị. 

Bước 3: 

Ứng dụng hiển thị màn 
hình xác nhận cài đặt 
Face ID, KH nhập mật 
khẩu đăng nhập ứng 
dụng và nhấn Tiếp tục. 

Bước 4: 

Ứng dụng hiển thị 
thông báo “Kích hoạt 
đăng nhập bằng Face 
ID thành công”. 

Hình ảnh 
minh họa 

    

b. Xác thực giao dịch bằng nhận diện khuôn mặt (Face ID) 

Để xác thực giao dịch EOM bằng Face ID, KH tiến hành thực hiện các bước sau:  

Bước 
thực hiện 

Bước 1: 
Tại màn hình chức 
năng “Cài đặt Face ID”, 
KH chọn “Xác thực 
giao dịch bằng Face 
ID”. 

Bước 2: 
Ứng dụng hiển thị 
thông báo yêu cầu KH 
xác thực Face ID trên 
thiết bị. 

Bước 3: 
Ứng dụng hiển thị màn 
hình xác nhận cài đặt 
Face ID, KH nhập mật 
khẩu đăng nhập ứng 
dụng và nhấn Tiếp tục. 

Bước 4: 
Ứng dụng hiển thị 
thông báo “Kích hoạt 
xác thực bằng Face ID 
thành công”. 

Hình ảnh 
minh họa 

    
 

Lưu ý: Chức năng cài đặt xác thực bằng Face ID chỉ áp dụng đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS. 
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3.3. Hủy cài đặt vân tay, nhận diện khuôn mặt (Touch ID/Face ID) 

3.3.1. Hủy cài đặt vân tay (Touch ID) 

a. Hủy đăng nhập bằng vân tay 

Để hủy đăng nhập bằng vây tay KH tiến hành thực hiện các bước sau: 

Bước 
thực hiện 

Bước 1: 
Tại màn hình chức năng KH chọn “Cài đặt”, 
sau đó nhấn chọn “Cài đặt vân tay”, tiếp tục 
chọn “Đăng nhập bằng vân tay”. Nhấn OFF 
để hủy vân tay. 

Bước 2: 
Ứng dụng hiển thị thông báo “Hủy 
đăng nhập bằng vân tay thành công” 
trên thiết bị. 

Hình ảnh 
minh họa 

  

b. Hủy xác thực giao dịch bằng vây tay 

KH tiến hành hủy xác thực giao dịch bằng vây tay theo các bước sau: 

Bước 
thực hiện 

Bước 1: 
Tại màn hình chức năng. KH chọn Cài đặt 
nhấn chọn “Cài đặt vân tay”, KH chọn “Xác 
thực giao dịch bằng vân tay”, nhấn OFF để 
hủy xác thực giao dịch bằng vân tay. 

Bước 2: 
Ứng dụng hiển thị thông báo “Hủy 
xác thực bằng vân tay thành công”. 

Hình ảnh 
minh họa 
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3.3.2. Hủy cài đặt nhận diện khuôn mặt (Face ID) 

a. Hủy đăng nhập bằng Face  ID 

Để hủy đăng nhập bằng nhận diện khuôn mặt KH tiến hành thực hiện các bước sau: 

Bước 
thực hiện 

Bước 1: 

Tại màn hình chức năng KH chọn “Cài đặt”, 
sau đó nhấn chọn “Cài đặt Face ID”, tiếp tục 
chọn “Đăng nhập bằng Face ID”. Nhấn OFF 
tại nút chuyển trạng thái để hủy đăng nhập 
bằng Face ID. 

Bước 2: 

Ứng dụng hiển thị thông báo “Hủy 
đăng nhập bằng Face ID thành 
công” trên thiết bị. 

Hình ảnh 
minh họa 

  

b. Hủy xác thực giao dịch bằng nhận diện khuôn mặt (Face ID) 

KH tiến hành hủy xác thực giao dịch bằng Face ID theo các bước sau: 

Bước 
thực hiện 

Bước 1: 

Tại màn hình chức năng. KH chọn Cài đặt nhấn 
chọn “Cài đặt Face ID”, KH chọn “Xác thực giao 
dịch bằng Face ID”, nhấn OFF tại nút trạng thái 
để hủy xác thực giao dịch bằng Face ID. 

Bước 2: 

Ứng dụng hiển thị thông báo 
“Hủy xác thực bằng Face ID 
thành công”. 

Hình ảnh 
minh họa 
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3.4. Đổi mật khẩu truy cập dịch vụ EOM 

Để đổi mật khẩu truy cập dịch vụ EOM KH tiến hành thực hiện các bước như sau 

Bước 
thực hiện 

Bước 1: 

Tại màn hình chức 
năng KH chọn “Cài 
đặt”, sau đó chọn “Đổi 
mật khẩu”. 

Bước 2: 

KH nhập thông tin, mật 
khẩu cũ, mật khẩu mới, 
xác nhận mật khẩu mới 
sau đó nhấn nút “Đổi 
mật khẩu” 

Bước 3: 

Ứng dụng hiển thị màn 
hình thông báo “Đổi 
mật khẩu thành công. 
Quý khách vui lòng 
đăng nhập lại để sử 
dụng dịch vụ”. Nhấn 
“Đồng ý “. 

Bước 4: 

Ứng dụng hiển thị 
màn hình đăng nhập 
dịch vụ EOM. 

Hình ảnh 
minh họa 

    

 

3.5. Chọn tài khoản mặc định 

Cho phép khách hàng lựa chọn tài khoản mặc định khi thực hiện các giao dịch tại chức năng tài chính. 

Bước 
thực hiện 

Bước 1: 

Tại màn hình chức 
năng KH chọn “Cài 
đặt”, sau đó chọn mục 
“Chọn TK mặc định” 

Bước 2: 

Ứng dụng hiển thị 
danh sách tài khoản 
thanh toán mặc định, 
KH tích chọn 1 tài 
khoản sau đó nhấn tiếp 
tục. 

Bước 3: 

Ứng dụng hiển thị màn 
hình thông báo “Thay 
đổi tài khoản mặc định 
thành công”. 

Bước 4: 

Ứng dụng hiển thị tài 
khoản mặc định vừa 
chọn. Tài khoản này 
sẽ được sử dụng khi 
thực hiện các giao 
dịch tài chính  như 
chuyển  khoản, nạp 
tiền, thanh toán hóa 
đơn,… 

Hình ảnh 
minh họa 
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4. Chức năng hỗ trợ 

4.1. Câu hỏi thường gặp 

Tại màn hình chức năng chính trên ứng dụng KH chọn mục Hỗ trợ\Câu hỏi thường gặp để xem thông tin 

những câu hỏi thường gặp trong quá trình sử dụng dịch vụ EOM. 

4.2. Hướng dẫn sử dụng 

Tại màn hình chức năng chính trên ứng dụng KH chọn mục Hỗ trợ/Hướng dẫn sử dụng để xem hướng dẫn 

chi tiết liên quan các tiện ích, chức năng trên ứng dụng EOM APP. 

4.3. Chia sẻ 

Tại màn hình chức năng chính trên ứng dụng KH chọn mục Hỗ trợ/Chia sẻ để chia sẻ thông tin về ứng dụng 

EOM APP của OceanBank thông qua các kênh chia sẻ được hỗ trợ. 

4.4. Liên hệ 

Tại màn hình chức năng chính trên ứng dụng KH chọn mục Hỗ trợ/Liên hệ để xem giới thiệu chung về dịch 

vụ EOM, thông tin hỗ trợ KH tại OceanBank như địa chỉ email, website, số hotline,… 

 

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương - OceanBank 

 


