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VCB - MOBILE B@NKING  

HƯỚNG DẪN TẢI CÀI ĐẶT DỊCH VỤ  

 

1/ Đối với dòng máy hỗ trợ Java hoặc sử dụng hệ điều hành BlackBerry (Ví dụ: 

BlackBerry, Nokia) 

Bước 1. Nhấn hoặc nhấp vào đường link (https://vcbmobilebanking.smartlink.com.vn/download) tại 

trình duyệt điện thoại để truy cập đến máy chủ. Khi truy cập theo đường link ngân hàng 

gửi, màn hình sẽ hiển thị loại/model điện thoại của khách hàng đang sử dụng. 

         

Bước 2. Nhấn Install và làm theo hướng dẫn để tải ứng dụng về máy điện thoại. 

                       

Bước 3. Quá trình tải ứng dụng bắt đầu  Thiết bị hiển thị đường dẫn và thư mục lưu trữ của ứng 

dụng  vào ứng dụng, chọn theo hướng dẫn để nhập tên truy cập và mật khẩu để thực 

hiện kích hoạt và sử dụng dịch vụ (Thời gian tải ứng dụng sẽ tùy thuộc vào kết nối 

Internet điện thoại của khách hàng). 

 

                                  

                                         

http://vcbmobilebanking.smartlink.com.vn/download
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2/ Đối với dòng máy sử dụng hệ điều hành iOS (Ví dụ: Iphone) 

Bước 1: Vào App Store  mục tìm 

kiếm (Search)  nhập từ khóa 

“Vietcombank”,“VCB”,“Vietcombank 

Mobile Banking”, “VCB Mobile 

banking” hay “Mobile Banking” 

 

  

Bước 2: Chọn ứng dụng VCB-Mobile 

B@nking hiển thị trên kết quả tìm 

kiếm  nhấn biểu tượng Install  

  

Bước 3: Nhập thông tin tài khoản sử 

dụng App Store của khách hàng gồm 

ID và mật khẩu (Password) (Nếu có). 

(Trong trường hợp khách hàng chưa 

đăng ký tài khoản sử dụng App Store, 

khách hàng có thể thực hiện đăng ký 

mới tài khoản hoặc sử dụng một tài 

khoản đã có sẵn). 
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Bước 4: Quá trình tải ứng dụng bắt 

đầu  màn hình hiển thị biểu tượng 

VCB-Mobile B@nking  vào ứng 

dụng, nhập tên truy cập và mật khẩu 

để kích hoạt và sử dụng dịch vụ.   

(Thời gian tải ứng dụng sẽ tùy thuộc 

vào kết nối Internet điện thoại của 

khách hàng).  

  

 

3/ Đối với dòng máy sử dụng hệ điều hành Android (Ví dụ: Samsung, HTC, Sony) 

Bước 1: Vào Google Play  mục tìm 

kiếm (Search)  “Vietcombank”, 

“VCB”, “Vietcombank Mobile 

Banking”, “VCB Mobile banking” hay 

“Mobile Banking” 
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Bước 2: Chọn ứng dụng VCB-Mobile 

B@nking hiển thị trên kết quả tìm 

kiếm để cài đặt 

 
 

Bước 3: Quá trình tải ứng dụng bắt 

đầu  xuất hiện biểu tượng của ứng 

dụng VCB Mobile B@nking vào 

ứng dụng, nhập tên truy cập, mật khẩu 

để kích hoạt và sử dụng dịch vụ. 

(Thời gian tải ứng dụng sẽ tùy thuộc 

vào kết nối Internet điện thoại của 

khách hàng). 

  

 


