ONe Mobile

ONe MOBILE AMAN!
TERHUBUNG DI DUA PERANGKAT
Kini bertransaksi pada dua smartphone
lebih aman & nyaman

Device Binding
Device Binding adalah menambahkan satu perangkat tambahan untuk dapat
mengakses ONe Mobile dengan lebih aman. Dengan fitur Device Binding,
bertransaksi menjadi lebih fleksibel karena kamu bisa mengakses ONe Mobile
dari dua perangkat yang berbeda. Tak perlu khawatir soal keamanan, karena
pemberian akses di perangkat tambahan tetap harus melalui izin dari pemilik
perangkat utama dengan OTP (One Time Password).
Jika ada permintaan izin akses di perangkat pertama dan Anda tidak pernah
melakukan percobaan akses ke perangkat yang lain, maka Anda bisa menolak
permintaan tersebut dan segera laporkan kejadian ini ke Bank OCBC NISP.
Penting!
1. Bank OCBC NISP tidak pernah meminta Nasabah untuk memberitahukan
kode OTP yang dikirimkan melalui SMS.
2. Karyawan OCBC NISP tidak diperkenankan meminta atau menerima kode
OTP dari Nasabah.
Keuntungan Memiliki 2 (Dua) Perangkat Berbeda:
1. Transaksi menjadi lebih fleksibel untuk dilakukan dalam 2 (dua) perangkat
yang berbeda.
2. Lebih aman karena pemberian akses harus melalui izin dari pemilik
perangkat utama.
Untuk melakukan device binding ini tidak sulit, Anda bisa melakukan atur
perangkat & menutup sambungan perangkat yang ke-dua dengan lebih
mudah melalui menu “ Layanan Nasabah >> Pengaturan >> Atur Perangkat ”.
Berikut ini cara pengaturannya:

1. Cara Menambahkan Perangkat Baru
Sebelum menambahkan perangkat baru, pastikan Anda dapat segera
menjangkau perangkat utama untuk menambahkan akses perangkat
baru.
Proses pada
Perangkat Baru

1. Install ONe Mobile, lalu buka
ONe Mobile pada perangkat
baru
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2. Masukan User ID

3. Masukan password

4. Masukan kode yang dikirim
melalui SMS

5. Cek perangkat utama
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Proses pada
Perangkat Utama

6. Log in ONe Mobile, pada
perangka utama, Klik ‘Ya’ untuk
menambahkan perangkat baru

7. Penambahan akses perangkat
baru berhasil. Pada perangkat
baru pastikan tutup aplikasi,
dan buka kembali untuk log in

PENTING
1. Untuk menambahkan perangkat baru, pastikan Anda memberi
akses kurang dari 5 menit. Jika lebih dari 5 menit, permintaan askses
perangkat baru kadaluarsa/ usang, dan Anda perlu mengulangi
proses menambahkan perangkat dari langkah pertama.
2. Sebagai pemegang perangkat utama, Anda dapat selalu menjaga
keamanan dengan memberikan/ tidak memberikan akses pada
perangkat tambahan.
3. Jika ada perangkat ke-3 mencoba login, maka error message akan
muncul setelah nasabah input OTP/Kode verifikasi.
Catatan: Setelah nasabah perangkat ke-2 klik button ‘kembali’ maka
akan masuk ke halaman pre-login. Jika sudah di approve/ diberikan
akses maka perangkat ke-2 akan langsung di arahkan ke halaman
password login. Apalagi tidak diberikan akses, maka perangkat ke-2
harus memasukkan User ID & password, dan meminta persetujuan
kembali ke perangkat utama.
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2. Cara Melakukan Pengaturan Perangkat
Pada perangkat utama Anda dapat melakukan:
1. Pengaturan perangkat baru sebagai perangkat utama.
2. Penutupan sambungan perangkat baru.
A. Menjadikan Perangkat Baru sebagai Perangkat Utama
(hanya bisa dilakukan melalui perangkat utama)

1. Klik Layanan Nasabah >
Pengaturan > Atur Perangkat.
Pada halaman Atur Perangkat,
klik perangkat baru (contoh,
Samsung Note 11)

2. Klik ‘Jadikan Perangkat
Utama’ jika Anda menginginkan perangkat baru sebagai
perangkat utama

3. Klik ‘Ganti Perangkat Utama’
untuk melanjutkan proses

4. Masukan PIN ONe Mobile
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5. Perangkat baru berhasil menjadi
perangkat utama atas pilihan
Anda

B. Menutup Sambungan Perangkat Baru

1. Klik perangkat baru Anda (dalam
contoh ini, Samsung Note 11
adalah perangkat baru Anda)

2. Klik ‘Lepas Sambungan’ jika
ingin menutup akses pada
perangkat baru
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3. Klik ‘Lepas Sambungan’
untuk melanjutkan proses

4. Masukan PIN ONe Mobile

5. Pelepasan sambungan untuk
keamanan Anda berhasil
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SYARAT & KETENTUAN
1. Lepas sambungan perangkat utama hanya bisa dilakukan oleh
perangkat utama dengan memberi akses kepada perangkat ke-2
untuk menjadikan perangkat utama. Setelah itu dapat dilakukan
lepas sambungan dari perangkat utama tersebut.
2. Lepas sambungan perangkat ke-2 dapat dilakukan oleh ke-2
perangkat baik perangkat utama/ perangkat ke-dua.
3. Jika Nasabah mau melakukan lepas sambungan perangkat utama
(jika perangkat hanya satu & tidak ada perangkat lain yang
tersambung) maka dapat melakukan request pelepasan perangkat
dari call center.
4. Untuk device ke-2 lepas sambungan dapat dilakukan dari halaman
atur perangkat ataupun dari halaman pre-login.

Jadi, gak perlu khawatir lagi, selain aman ONe Mobile juga lebih
nyaman untuk terus digunakan! #NyalakanONeMobile
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Download ONe Mobile now

PT Bank OCBC NISP, Tbk terdaftar dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan
PT Bank OCBC NISP, Tbk peserta penjaminan LPS

