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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  MOBILE OTP ĐỂ XÁC THỰC CÁC GIAO 

DỊCH TRÊN INTERNET BANKING 
 

1) Giới thiệu Mobile OTP: 

Mobile OTP là ứng dụng tạo mật khẩu dùng một lần do Eximbank phát triển và được cung 
cấp miễn phí cho khách hàng sử dụng để xác thực cho các giao dịch thực hiện trên Internet 
Banking.  

2) Hướng dẫn sử dụng Mobile OTP: 

a) Đăng ký dịch vụ: 

- Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking chọn phương thức xác thực Mobile 
OTP. 

- Đối với khách hàng đang sử dụng phương thức xác thực SMS OTP, liên hệ điểm giao dịch 
Eximbank gần nhất để đổi sang phương thức xác thực Mobile OTP. 

b) Cài đặt ứng dụng: 

- Để sử dụng Mobile OTP khách hàng cần download và cài đặt ứng dụng EIB Mobile về điện 
thoại theo các bước sau: 

 Điện thoại iPhone: từ biểu tượng Appstore trên màn hình chính, tìm kiếm ứng dụng EIB 
Mobile và tải ứng dụng về máy. 

 Điện thoại sử dụng hệ điều hành Android: từ biểu tượng CH Play trên màn hình chính, 
khách hàng tìm kiếm ứng dụng với từ khóa EIB Mobile và tải ứng dụng về máy. 

 Điện thoại sử dụng Java hoặc hệ điều hành Symbian: soạn tin nhắn theo cú pháp SET EIB 
MB gửi 8149 để tải ứng dụng về máy điện thoại. 
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c) Đăng nhập và kích hoạt dịch vụ: 

- Sau khi đăng ký thành công, khách hàng sẽ nhận được mật khẩu đăng nhập Mobile OTP qua 
E-mail đăng ký dịch vụ. Để kích hoạt dịch vụ, khách hàng thực hiện theo các bước sau: 

 B1: Chọn nút “Kích hoạt” và đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu nhận được từ 
Email của Eximbank. 

 B2: Nhập mật khẩu mới (sau khi đăng nhập thành công). Mật khẩu này dùng để xác thực 
khi thực hiện chức năng “Đồng bộ OTP”. 

 B3: Kích hoạt dịch vụ: Sau khi hoàn tất B2 Eximbank sẽ gửi tin nhắn yêu cầu kích hoạt 
đến thuê bao đăng ký dịch vụ. Để kích hoạt dịch vụ soạn tin nhắn theo cú pháp sau:  

MO {mã số OTP} gửi 8149 (mã số OTP được gửi trong tin nhắn yêu cầu kích họat) 

 B4: Đồng bộ OTP: Sau khi kích hoạt dịch vụ thành công, khách hàng chọn “Đồng bộ 
OTP” và nhập mật khẩu để thực hiện đồng bộ dữ liệu trước khi sử dụng.  

→  Hoàn tất quá trình kích hoạt, ứng dụng Mobile OTP sẽ hiển thị OTP là dãy 8 số với thời 
gian hiệu lực cho mỗi dãy số OTP là 60 giây.  

               

d) Sử dụng Mobile OTP để xác thực giao dịch trên Internet Banking Eximbank:  

- B1: Khách hàng thực hiện giao dịch trên Internet Banking. 

- B2: Chọn loại xác thực là Mobile OTP 

- B3: Nhập mã xác thực OTP bao gồm 8 chữ số từ ứng dụng trên điện thoại di động. 

- B4: Chọn “Thực hiện” để hoàn tất giao dịch. 
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e) Những lưu ý khi sử dụng Mobile OTP: 

- Khách hàng sẽ thực hiện đồng bộ OTP trong các trường hợp sau: 

 Sau khi kích hoạt thành công dịch vụ. 

 Khi nhận được thông báo “Dữ liệu tạo số OTP đã hết hạn. Vui lòng thực hiện đồng bộ 
OTP “ trên màn hình ứng dụng EIB Mobile. 

- Các bước thực hiện đồng bộ OTP: 

 B1: Chọn nút “Đồng bộ OTP” 

 B2: Nhập mật khẩu đăng nhập (mật khẩu đăng nhập là mật khẩu đã thay đổi sau khi đăng 
nhập thành công), sau đó chọn nút “Xác nhận”.  

 B3: Nhận thông báo kết quả đồng bộ OTP thành công. 
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Quy trình các bước thực hiện cấp lại mật khẩu (trong trường quên mật khẩu hoặc dịch vụ bị 
khóa do nhập sai mật khẩu) như sau: 

 B1: Chọn nút “Đồng bộ OTP” 

 B2: Chọn “Quên mật khẩu” 

 B3: Chọn nút “Xác nhận” 

  B4: Tạo mật khẩu thành công. Khách hàng kiểm tra E-mail để nhận mật khẩu mới. 
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 Quy trình các bước thực hiện Đổi mật khẩu (trong trường hợp khách hàng muốn thay đổi mật 
khẩu đang sử dụng): 

+ B1: Chọn chức năng “Đổi mật khẩu” 

+ B2: Nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới và chọn “Thực hiện” 

+ B3: Thông báo đổi mật khẩu thành công. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

Mọi vướng mắc liên quan dịch vụ Internet Banking Eximbank, quý khách vui lòng liên hệ 
Trung tâm hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ. 

Cám ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của Eximbank!                                                                                                                        
____________________ 

 


