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Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2022 
 

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

  
1. Sinh viên 2022 có 02 hình thức mở tài khoản: MỞ TẠI QUẦY VÀ MỞ TRỰC TUYẾN 

 Mở tài khoản tại quầy:  

- Sinh viên in hồ sơ mở tài khoản trên Bkpay -> ký 02 “chữ ký mẫu” + 1 chữ ký “người đăng ký” + 

CMND/CCCD photo -> nộp về Phòng Đào Tạo Trường hoặc OCB Lý Thường Kiệt -> Ngân hàng OCB Lý 

Thường Kiệt sẽ mở tài khoản và thẻ ATM tập trung cho các bạn -> phát thẻ về lớp. 

- Khi ngân hàng mở gói tài khoản -> Sinh viên sẽ nhận được Mật Khẩu qua Tin nhắn, và Tên đăng nhập 

qua Email mà sinh viên đã khai trên hồ sơ -> Tải app OCB OMNI -> đăng nhập -> Thực hiện test giao 

dịch bất kỳ. 

-  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. 

 

 Mở tài khoản online:  

- Sinh viên truy cập đường link dưới đây để tải app mở tài khoản:  

https://ocbomni.onelink.me/RE8p?pid=RB_University&c=University_2021&af_adset=BKUHCM 

- Khi chọn mở tài khoản online các bạn sinh viên vui lòng nhập đúng MÃ GIỚI THIỆU và CHI NHÁNH 

QUẢN LÝ: 

 MÃ GIỚI THIỆU: 100100 

 CHI NHÁNH: LÝ THƯỜNG KIỆT 

- Lưu ý điền chính xác thông tin cá nhân (Số CMND, số điện thoại, email…) 

- Sau khi hoàn tất -> Sinh viên sẽ nhận được Mật Khẩu qua Tin nhắn, và Tên đăng nhập qua Email -> 

đăng nhập vào OCB OMNI app -> Thực hiện test giao dịch bất kỳ. 

 

2. Việc mở tài khoản là quan trọng - dùng để thanh toán học phí sau này vì vậy SV vui lòng lưu và ghi  nhớ 

thông tin đăng nhập online của mình, tránh việc nhập sai nhiều lần dẫn đến bị khóa tài khoản. 

 

3. Để được hưởng ưu đãi gói sinh viên Trường ĐH Bách Khoa, các bạn sinh viên vui lòng mở TK theo hướng 

dẫn tại Mục 1, và không nộp hồ sơ mở tài khoản tại bất kỳ OCB nào khác. Nếu chọn mở online thì nhấp vào 

Link như hướng dẫn. 

  Sinh viên vui lòng ghi nhớ tên đăng nhập và mật khẩu 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. 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. Ngoại trừ phí thường niên tài khoản khi mở online được miễn phí 3 năm, 

SV có thể đến OCB để đổi thành gói giáo dục để được hưởng ưu đãi như mở tại quầy. 

                    NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG 
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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) / 0903 06 74 73 (Ms.Hân) 

                                     094 222 6326 (Ms.Thuy)/ 0349 35 25 25 (Ms.Oanh)  

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