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Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2021 
 

  
 

THÔNG BÁO 
(V/v mở tài khoản Sinh viên tại OCB) 

  
1. Ngân hàng Phương Đông (OCB) - Lý Thường Kiệt sẽ mở tài khoản và thẻ tập trung cho tất cả 

sinh viên dựa vào thông tin sinh viên đã khai với Trường. Hồ sơ mở tài khoản sinh viên in ra ký 

và ghi họ tên đầy đủ, SV nộp về Trường theo Sơ Yếu lý lịch giấy (bắt buộc). 

Vì vậy Sinh viên vui lòng không mở tài khoản tại bất kỳ OCB nào khác. 

2. Ngân hàng tiến hành mở tài khoản và gói online (quan trọng, dùng để thanh toán học phí sau 

này) -> Sinh viên sẽ nhận được Mật Khẩu qua Tin nhắn, và Tên đăng nhập qua Email mà 

sinh viên đã khai trên hồ sơ. Vì vậy sinh viên vui lòng không xóa tin nhắn và email của Ngân 

hàng Phương Đông (OCB) để đảm bảo không bị mất tên đăng nhập và mật khẩu. 

3. Nhận được thông tin Tên đăng nhập (username) và mật khẩu, sinh viên tiến hành tải app và 

đăng nhập theo hướng dẫn: 

- Tải app OCB OMNI 

- Đăng nhập bằng Username (được OCB gửi qua email) và Mật khẩu (được gửi qua tin 

nhắn) 

- Đổi mật khẩu mới (tối thiểu 7 ký tự, kết hợp chữ và số) 

B1: nhập mật khẩu cũ 

B2: nhập mật khẩu mới 

B3: nhập lại mật khẩu mới lần 2 

B4: Đồng ý 

  Sinh viên vui lòng ghi nhớ tên đăng nhập và mật khẩu này để đóng học phí cho những lần sau 

(suốt quá trình học sẽ đóng học phí online bằng tài khoản này của OCB, ngoại trừ lần đầu nhập học) 

4. Kể từ khi OCB nhận được hồ sơ giấy của sinh viên gửi về Trường, trong vòng 2 tuần OCB sẽ 

tiến hành trả thẻ ATM cho sinh viên, sau khi thống nhất phương án trả thẻ với nhà Trường. 

5. Gói tài khoản của sinh viên bao gồm: 

- Tài khoản 
- Ebanking (Bạc Plus) 
- SMS thông báo số dư 
- Thẻ ATM 

 Tất cả điều được miễn phí 5 năm. 

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 

Ngân hàng TMCP Phương Đông - OCB Lý Thường Kiệt 

Điện thoại/ Zalo/ Viber: 0908 796 297 (Ms.Linh) / 094 222 6326 (Ms.Thuy) 

         Email: linhptm@ocb.com.vn / thuynta1@ocb.com.vn 


