
PHỤ LỤC 1: HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG 

THỨC XÁC THỰC SANG SmartOTP XÁC THỰC QUA DỊCH VỤ BIDV Online 

 

Bước 1:  Truy cập vào chương trình chuyển đổi theo một trong các cách thức: 

Cách 1: Truy cập theo đường dẫn trực tiếp: 

https://ebank.bidv.com.vn/DKNHDT/dk_bidvonline_smartotp.htm 

Cách 2: Vào trang chủ BIDV https://www.bidv.com.vn/, chọn Ngân hàng trực tuyến, Cá 

nhân  

 

Chọn link Chuyển đổi Smart OTP: 

 

Cách 3: Vào trang chủ BIDV: https://www.bidv.com.vn/ 

1. Chọn Đăng ký mới. 

 

2. Chọn Ngân hàng điện tử 

 

 

https://ebank.bidv.com.vn/DKNHDT/dk_bidvonline_smartotp.htm
https://www.bidv.com.vn/
https://www.bidv.com.vn/


Màn hình hiển thị các dịch vụ:  

 

3. Chọn BIDV Online, Chuyển đổi phương thưc xác thực sang Smart OTP 

 

Bước 2: Nhập các thông tin cá nhân 

 

- Tên đăng nhập hoặc số CIF: là Tên đăng nhập hoặc số CIF sử dụng để đăng nhập dịch 

vụ BIDV Online. 

- Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập dịch vụ BIDV Online. 

- Số CMND/Hộ chiếu: là số CMND/Hộ chiếu đăng ký dịch vụ BIDV Online mà Quý 

khách đã đăng ký thông tin với Ngân hàng. 

- Captcha: nhập mã xác thực hiển thị trong ảnh bên dưới (có thể nhấn biểu tượng bên 

phải mã xác thực để đổi sang hình ảnh mới). 



Các thông báo lỗi Quý khách có thể gặp: 

STT Thông báo lỗi Giải thích 

1 Tài khoản không tồn tại hoặc bị khóa. Sai Tên đăng nhập. 

2 Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác. Sai mật khẩu đăng nhập. 

3 Số Chứng minh thư/ Hộ chiếu không đúng 

với tài khoản. Quí khách vui lòng kiểm tra 

lại 

Số CMND/Hộ chiếu không đúng với 

thông tin đăng ký với Ngân hàng. 

4 Quý khách đã nhập sai mã xác thực. Vui 

lòng thử lại! 

Sai mã captcha. 

5 Gói dịch vụ BIDV Online không hợp lệ. Quý 

khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 

19009247 để được hỗ trợ. 

Quý khách đang sử dụng gói dịch vụ Phi 

tài chính. Quý khách cần thực hiện 

Chuyển đổi gói dịch vụ sang gói Tài 

chính trước khi chuyển đổi sang xác thực 

bằng Smart OTP. 

 

Bước 3: Chọn số điện thoại làm Tên đăng nhập Smart OTP 

 

Trường hợp số điện thoại không nằm trong danh sách số điện thoại Quý khách đã đăng ký 

với Ngân hàng, hệ thống báo lỗi “Số điện thoại Quý khách nhập không nằm trong danh 

sách điện thoại đã đăng ký tại BIDV.” 

 

 

 

 

 



Bước 4: Nhập mã xác thực gửi đến số điện thoại Quý khách và nhấn Kết thúc 

 

Bước 5: Hệ thống thông báo kết quả chuyển đổi 

 

Quý khách nhận được thông báo Tên đăng nhập và mật khẩu chương trình Smart OTP 

qua tin nhắn gửi đến số điện thoại đăng ký tại Bước 2. 



Quý khách tải, cài đặt và kích hoạt ứng dụng “BIDV Smart OTP” tại kho ứng dụng 

Apple Store (đối với hệ điều hành iOS) và Google Play/CH Play (đối với hệ điều hành 

Android) để sử dụng dịch vụ. 

Lưu ý: Mỗi khách hàng cá nhân (mỗi CIF cá nhân) chỉ cần đăng ký và kích hoạt ứng 

dụng Smart OTP một lần duy nhất là sử dụng được cho các dịch vụ BIDV Online/ BIDV 

Smart Banking. Trong trường hợp Quý khách đã có thông tin đăng ký Smart OTP trên hệ 

thống (do Quý khách đăng ký tại quầy, hoặc do Quý khách đăng ký qua Smart Banking), 

khi Quý khách chuyển đổi phương thức xác thực sang Smart OTP cho dịch vụ BIDV 

Online, hệ thống chỉ thực hiện chuyển đổi phương thức xác thực dịch vụ BIDV Online 

sang Smart OTP mà không gửi thông tin Tên đăng nhập/mật khẩu Smart OTP nữa. Quý 

khách tiếp tục sử dụng Smart OTP đã đăng ký trước đó cho dịch vụ BIDV Online. 

Trường hợp quên mật khẩu Smart OTP đã đăng ký, Quý khách thực hiện yêu cầu cấp lại 

mật khẩu mới tại quầy giao dịch. 

 


