
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CBWAY



1. Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng

B.1: Truy cập App Store đối với hệ điều hành iOS, Play Store đối với hệ điều hành
Android.

B2: Tìm kiếm ứng dụng bằng cách gõ chữ “CBWay” vào ô tìm kiếm.



1. Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng

B.3: Nhấn vào icon của ứng dụng tìm

được, chọn “GET/NHẬN” để cài đặt

ứng dụng trên thiết bị.

B.4: Sau khi cài đặt thành công, logo của

ứng dụng được thêm vào màn hình

home của thiết bị 



2. Đăng nhập và Đăng xuất
2.1. Đăng nhập lần đầu

B.1. Ứng dụng hiển thị màn hình đăng nhập 

lần đầu: KH nhập số điện thoại đã đăng ký 

dịch vụ CBWay và nhập mật khẩu đã được 

cấp qua SMS, sau đó nhấn “Đăng nhập”

B.2. Ứng dụng hiển thị màn hình

yêu cầu KH đổi mật khẩu lần đầu để đảm

bảo an toàn bảo mật: KH nhập mật khẩu cũ,

nhập mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới

và nhấn “Xác nhận” 

B.3. Ứng dụng hiển thị màn hình chính sau

khi đăng nhập thành công.



2. Đăng nhập và Đăng xuất
2.2. Đăng nhập trên thiết bị khác

B.1. Ứng dụng hiển thị màn hình đăng nhập 

lần đầu: KH nhập số điện thoại đã đăng ký 

dịch vụ CBWay và nhập mật khẩu đã được 

cấp qua SMS, sau đó nhấn “Đăng nhập”

B.2. Ứng dụng hiển thị màn hình yêu cầu

KH xác thực khi đăng nhập trên 1 thiết bị

khác: KH nhập mã xác nhận OTP và nhấn

“Xác nhận”

B.3. Ứng dụng hiển thị màn hình chính sau

khi đăng nhập thành công.



2. Đăng nhập và Đăng xuất
2.3. Đăng xuất

B.1. Tại màn hình chính của ứng 

dụng: KH nhấn vào icon Menu

(Góc trái trên cùng)

B.2. KH nhấn vào button Đăng

xuất (Log out)

B.3. Tại thông báo xác nhận

đăng xuất ứng dụng: KH nhấn

“Đăng xuất” trên thông báo để

thực hiện đăng xuất

B.4. Ứng dụng hiển thị màn hình

đăng nhập lần sau



3. Hướng dẫn cài đặt Smart OTP

B.1. Khách hàng nhấn nút “Kích hoạt ngay” tại popup đăng ký Smart OTP khi đăng nhập ứng

dụng hoặc truy cập icon Menu (bên trên góc trái), chọn Cài đặt Smart OTP. Tại màn Giới thiệu

Smart OTP, nhấn Tiếp tục

B.2. Tại màn xác nhận đăng ký, Khách

hàng nhập mật khẩu đăng nhập, nhập

mã xác thực OTP gửi qua tin nhắn tới số

điện thoại đăng ký sử dụng CBWay, tích

chọn đồng ý với điều khoản và điều

kiện, nhấn nút Tiếp tục



3. Hướng dẫn cài đặt Smart OTP

B.3. Khách hàng nhập 4 chữ số làm mã mở khóa Smart OTP, 

nhấn nút Tiếp tục, sau đó nhập lại 4 chữ số vừa nhập tại màn

Nhập lại mã mở khóa.

B.4. Hiển thị màn thông báo kích hoạt

Smart OTP thành công.

Lưu ý:

Khách hàng không cung cấp

/tiết lộ cho bất kỳ ai hoặc

nhập thông tin truy cập

CBWay trên các trang web 

không thuộc quản lý của

CB.



4. Tính năng giao dịch ngân hàng
4.1. Danh sách tài khoản

B.1. Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn 

chức năng “Tài khoản”

B.2. Ứng dụng hiển thị màn hình danh sách

tài khoản hiện có của KH. Danh sách các

nhóm tài khoản: Tài khoản thanh toán, Tài

khoản tiết kiệm, Tài khoản vay

B.3. KH có thể nhấn chọn 1 tài khoản để xem

lịch sử giao dịch của tài khoản đó



4. Tính năng giao dịch ngân hàng
4.2. Lịch sử giao dịch

B.1. Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn 

chức năng “Lịch sử” ở dưới, góc phải.

B.2. Ứng dụng hiển thị màn hình danh sách

tài khoản hiện có của KH. Danh sách các

nhóm tài khoản: Tài khoản thanh toán, Tài

khoản tiết kiệm, Tài khoản vay

B.3. KH có thể nhấn chọn 1 giao dịch để xem

lịch sử chi tiết của giao dịch đó



4. Tính năng giao dịch ngân hàng
4.3. Chuyển khoản trong CB

B.1. Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn 

chức năng “Chuyển tiền”. Sau đó chọn 

“Chuyển khoản trong CB”

B.2. Tại màn hình khởi tạo giao dịch, KH 

chọn Tài khoản nguồn, Tài khoản thụ hưởng, 

Nhập số tiền, Chọn đối tượng chịu phí, Nhập 

nội dung chuyển tiền và nhấn Tiếp tục

B.3. Tại màn hình Xác nhận thông tin, nhấn

“Tiếp tục”



4. Tính năng giao dịch ngân hàng
4.3. Chuyển khoản trong CB

B.4. Tại màn xác thực giao dịch, nhập mã OTP gửi về SĐT (với hình thức xác

thực SMS OTP) hoặc Nhập mã mở khóa Smart OTP (với hình thức xác thực

Smart OTP) để tiếp tục giao dịch.

B.5. Hiển thị màn hình kết quả giao 

dịch. Nhấn “Giao dịch khác” để thực 

hiện giao dịch Chuyển tiền nội bộ khác 

chủ đến tài khoản. Nhấn “Lưu danh

sách người thụ hưởng” để lưu tên và số

tài khoản người thụ hưởng vào danh

sách chuyển tiền nhanh.



4. Tính năng giao dịch ngân hàng
4.4. Chuyển khoản liên ngân hàng

B.1. Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn 

chức năng “Chuyển tiền”. Sau đó chọn 

“Chuyển khoản liên ngân hàng”

B.2. Tại màn hình khởi tạo giao dịch, KH 

chọn Tài khoản nguồn, Ngân hàng thụ

hưởng, Tỉnh thành, Chi nhánh, Tài khoản 

thụ hưởng, Người thụ hưởng, Nhập số tiền, 

Chọn đối tượng chịu phí, Nhập nội dung 

chuyển tiền và nhấn Tiếp tục

B.3. Tại màn hình Xác nhận thông tin, nhấn

“Tiếp tục”



4. Tính năng giao dịch ngân hàng
4.4. Chuyển khoản liên ngân hàng

B.4. Tại màn xác thực giao dịch, nhập mã OTP gửi về SĐT (với hình thức xác

thực SMS OTP) hoặc Nhập mã mở khóa Smart OTP (với hình thức xác thực

Smart OTP) để tiếp tục giao dịch.

B.5. Hiển thị màn hình kết quả giao 

dịch. Nhấn “Giao dịch khác” để thực 

hiện giao dịch Chuyển tiền liên ngân

hàng khác. Nhấn “Lưu danh sách người

thụ hưởng” để lưu tên và số tài khoản

người thụ hưởng vào danh sách chuyển

tiền nhanh.



4. Tính năng giao dịch ngân hàng
4.5. Chuyển khoản 24/7 qua số thẻ

B.1. Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn 

chức năng “Chuyển tiền”. Sau đó chọn 

“Chuyển khoản 24/7 qua số thẻ”

B.2. Tại màn hình khởi tạo giao dịch, KH 

chọn Tài khoản nguồn, Nhập số thẻ, Người

thụ hưởng, Nhập số tiền, Chọn đối tượng 

chịu phí, Nhập nội dung chuyển tiền và 

nhấn Tiếp tục

B.3. Tại màn hình Xác nhận thông tin, nhấn

“Tiếp tục”



4. Tính năng giao dịch ngân hàng
4.5. Chuyển khoản 24/7 qua số thẻ

B.4. Tại màn xác thực giao dịch, nhập mã OTP gửi về SĐT (với hình thức xác

thực SMS OTP) hoặc Nhập mã mở khóa Smart OTP (với hình thức xác thực

Smart OTP) để tiếp tục giao dịch.

B.5. Hiển thị màn hình kết quả giao 

dịch. Nhấn “Giao dịch khác” để thực 

hiện giao dịch Chuyển tiền 24/7 khác 

qua số thẻ. Nhấn “Lưu danh sách người

thụ hưởng” để lưu tên và số tài khoản

người thụ hưởng vào danh sách chuyển

tiền nhanh.



4. Tính năng giao dịch ngân hàng
4.6. Chuyển khoản 24/7 đến số tài khoản

B.1. Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn 

chức năng “Chuyển tiền”. Sau đó chọn 

“Chuyển khoản 24/7 đến số tài khoản”

B.2. Tại màn hình khởi tạo giao dịch, KH 

chọn Ngân hàng thụ hưởng, Số tài khoản

thụ hưởng, Nhập số tiền, Chọn đối tượng 

chịu phí, Nhập nội dung chuyển tiền và 

nhấn Tiếp tục

B.3. Tại màn hình Xác nhận thông tin, nhấn

“Tiếp tục”



4. Tính năng giao dịch ngân hàng
4.6. Chuyển khoản 24/7 đến số tài khoản

B.4. Tại màn xác thực giao dịch, nhập mã OTP gửi về SĐT (với hình thức xác

thực SMS OTP) hoặc Nhập mã mở khóa Smart OTP (với hình thức xác thực

Smart OTP) để tiếp tục giao dịch.

B.5. Hiển thị màn hình kết quả giao 

dịch. Nhấn “Giao dịch khác” để thực 

hiện giao dịch Chuyển tiền 24/7 khác 

đến số tài khoản. Nhấn “Lưu danh sách

người thụ hưởng” để lưu tên và số tài

khoản người thụ hưởng vào danh sách

chuyển tiền nhanh.



4. Tính năng giao dịch ngân hàng
4.7. Tiết kiệm online

B.1. Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn 

chức năng “Tiết kiệm”

B.2. Tại màn hình khởi tạo giao dịch, KH 

chọn Tài khoản nguồn, Loại sản phẩm tiết

kiệm, Kỳ hạn, Hình thức tái tục, Nhập nội 

dung tiết kiệm và nhấn Tiếp tục

B.3. Tại màn hình Xác nhận thông tin, KH 

tích chọn đồng ý với điều kiện và điều

khoản gửi tiết kiệm điện tử và nhấn “Xác

nhận”



4. Tính năng giao dịch ngân hàng
4.7. Tiết kiệm online

B.4. Tại màn xác thực giao dịch, nhập mã OTP gửi về SĐT (với hình thức xác

thực SMS OTP) hoặc Nhập mã mở khóa Smart OTP (với hình thức xác thực

Smart OTP) để tiếp tục giao dịch.

B.5. Hiển thị màn hình kết quả giao 

dịch. Nhấn “Giao dịch khác” để thực 

hiện giao dịch Tiết kiệm online khác. 

Nhấn “Tải về” để lưu giấy xác nhận

tiền gửi online về điện thoại.



4. Tính năng giao dịch ngân hàng
4.8. Tất toán tiết kiệm online

B.1. Tại màn hình chính của ứng 

dụng, chọn chức năng “Tiết

kiệm”

B.2. Tại màn hình Danh sách

tài khoản, KH chọn tài khoản

tiết kiệm muốn tất toán

B.3. Ứng dụng hiển thị màn thông

tin của sổ tiết kiệm. KH có thể xem

chi tiết sổ hoặc tra cứu lịch sử giao

dịch của sổ tại màn này. KH nhấn

“Tất toán tiết kiệm” để chuyển bước

tiếp theo.

B.4. KH kiểm tra lại một lần nữa

chi tiết sổ trước khi nhấn “Tất

toán tiết kiệm”



4. Tính năng giao dịch ngân hàng
4.8. Tất toán tiết kiệm online

B.5. Tại màn xác thực giao dịch, nhập mã OTP gửi về SĐT (với hình thức xác

thực SMS OTP) hoặc Nhập mã mở khóa Smart OTP (với hình thức xác thực

Smart OTP) để tiếp tục giao dịch.

B.6. Ứng dụng hiển thị màn hình kết 

quả giao dịch. KH nhấn “Giao dịch

khác” để thực hiện tất toán thêm sổ tiết

kiệm nếu có.



5. Nạp tiền điền thoại

B.1. Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn 

chức năng “Nạp tiền điện thoại”

B.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”

B.3. Tại màn hình Xác nhận thông tin, KH

nhấn “Tiếp tục”



5. Nạp tiền điền thoại

B.5. Tại màn xác thực giao dịch, nhập mã OTP gửi về SĐT (với hình thức xác

thực SMS OTP) hoặc Nhập mã mở khóa Smart OTP (với hình thức xác thực

Smart OTP) để tiếp tục giao dịch.

B.6. Ứng dụng hiển thị màn hình kết 

quả giao dịch. KH nhấn “Giao dịch

khác” để tiếp tục thực hiện nạp tiền

điện thoại



6. Thanh toán hóa đơn

B.1.

Tại màn hình chính của ứng dụng: KH chọn 

chức năng “Thanh toán”, sau đó chọn 1 loại 

dịch vụ. 



6. Thanh toán hóa đơn

B.2. Tại màn hình chức năng Thanh toán hóa 

đơn: KH chọn nhà cung cấp, nhập mã khách 

hàng/mã hóa đơn và nhấn “Tiếp tục”

B.3. Tại màn hình Xác nhận thông tin: KH kiểm tra lại

thông tin của hóa đơn và nhấn “Thanh toán”



6. Thanh toán hóa đơn

B.4. Tại màn xác thực giao dịch, nhập mã OTP gửi về SĐT (với hình thức xác

thực SMS OTP) hoặc Nhập mã mở khóa Smart OTP (với hình thức xác thực

Smart OTP) để tiếp tục giao dịch.

B.5. Ứng dụng hiển thị màn hình kết 

quả giao dịch



Cảm ơn bạn
đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!


