HƯỚNG DẪN

CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SCB SECURE
A. CÀI ĐẶT VÀ KÍCH HOẠT ỨNG DỤNG SCB SECURE

BƯỚC 1

Tải ứng ứng dụng SCB
Secure trên Play Store
hoặc App Store.

Bước 3: Nhập mã xác thực (OTP)
được gửi đến số điện thoại đăng
ký tại SCB

BƯỚC 2

BƯỚC 3

Đăng nhập bằng Tài khoản (tên đăng nhập)
và mật khẩu đăng nhập SCB Internet
Banking khi đăng nhập lần đầu tiên.

Nhập mã xác thực (OTP) được gửi đến số
điện thoại đăng ký tại SCB.

BƯỚC 4

BƯỚC 5

Cài đặt mã PIN (mật khẩu) để đăng nhập
vào ứng dụng SCB Secure ở các lần tiếp
theo và khi cần xác thực giao dịch.

Nhập lại mã PIN để xác nhận.

BƯỚC 6

BƯỚC 7

Nhập mã giao dịch hiển thị trên màn hình
Internet Banking.

Nhập mã xác thực (OTP) sinh ra từ
ứng dụng.

B. XÁC THỰC GIAO DỊCH BẰNG SCB SECURE KHI GIAO DỊCH TRÊN INTERNET BANKING

BƯỚC 1
Khởi tạo giao dịch trên Internet Banking, tại màn hình
chọn phương thức xác thực, Quý Khách hàng chọn
phương thức xác thực là Soft Token.

BƯỚC 2
Màn hình Internet Banking sẽ hiển thị mã giao dịch ngẫu
nhiên tương ứng với mỗi giao dịch. Mã giao dịch này
được dùng để nhập vào ứng dụng SCB Secure.

BƯỚC 3

BƯỚC 4

Nhập mã PIN (mật khẩu) đăng nhập vào ứng
dụng SCB Secure. Trong trường hợp Quý Khách
hàng nhập sai mã PIN liên tục 03 lần, Quý Khách
hàng sẽ phải thực hiện kích hoạt lại ứng dụng.

Nhập mã giao dịch hiển thị trên màn hình
Internet Banking nêu tại Bước 2 vào ứng
dụng SCB Secure.

BƯỚC 5
Màn hình ứng dụng SCB Secure sẽ sinh ra
mã xác thực giao dịch (OTP).

BƯỚC 6
Khách hàng nhập mã xác thực giao dịch (OTP) sinh ra từ ứng
dụng SCB Secure vào màn hình xác thực giao dịch trên Internet
Banking và hoàn tất giao dịch.

Cảm ơn Quý khách hàng
đã sử dụng dịch vụ của SCB!

