SG Digital

TAHUKAH ANDA?
Aplikasi UOB Mighty adalah aplikasi
perbankan mudah alih semua-dalamsatu untuk pelanggan UOB. Ini
membolehkan anda melihat butiran
akaun bank anda dalam perjalanan
dan membenarkan transaksi tanpa
tunai melalui pembayaran QR.

Kit Permulaan
untuk UOB Mighty

Langkah 1

Pasang Aplikasi UOB Mighty
pada telefon bimbit anda

Pergi ke Apple App
Store

atau Google

Play Store

untuk

memuat turun UOB

a

Mighty Singapore dan
lancarkan aplikasi.

1. Untuk pengguna iOS, ketik
GET untuk memuat turun
aplikasi.

Langkah 2

1. Lancarkan
aplikasi dan pilih
pilihan 'Daftar'.

2. Untuk pengguna Android,
ketik Install untuk memuat
turun aplikasi.

Daftar untuk Perbankan
Dalam Talian UOB

2. Ikuti langkah-langkah
di skrin untuk mendaftar
ke Perbankan Dalam
Talian UOB anda.

3. Masukkan OTP
SMS yang akan
dihantar kepada anda
semasa pendaftaran.

4. Masukkan nombor kad
ATM / Kredit / Debit dan
PIN untuk menyelesaikan
pendaftaran anda.
Nota: Anda memerlukan
nombor kad UOB dan PIN
untuk pengesahan.

Langkah 3

Imbas QR dengan aplikasi UOB
Mighty dan buat pembayaran

a

1. Lancarkan dan
daftar masuk
dengan aplikasi
UOB Mighty anda.

2. Ketik QR PAY untuk
mengakses pengimbas
kod QR bawaan aplikasi
untuk menangkap
SGQR.

3. Imbas SGQR
yang ditunjukkan
oleh pedagang dan
periksa nama
pedagang.

4. Masukkan jumlah transaksi
dan sahkan nama pedagang
sebelum meneruskan
pembayaran.
Jumlah akan ditolak dari
akaun anda dan dikreditkan
terus kepada peniaga.

Panduan keselamatan siber

!

• Pastikan butiran anda sentiasa dirahsiakan, jangan kongsi dengan sesiapa pun.
UOB dan rakan kongsi kami tidak akan meminta nama pengguna, kata laluan atau
Kata Laluan Sekali-Masa (OTP) anda melalui telefon atau e-mel.
• Sentiasa daftar keluar selepas sesi perbankan dalam talian.
• Tukar kata laluan anda dengan segera sekiranya anda mengesyaki akaun anda
telah terjejas.
Kredit: Kandungan disediakan oleh

Kerana hidup lebih indah ketika anda berhubung
Seniors Go Digital adalah program yang direka khas untuk membantu anda memulakan
perjalanan digital anda, dengan sumber dalam talian dan sesi pembelajaran yang
menyeronokkan yang akan membolehkan anda memperolehi kemahiran baru.
Ketahui lebih lanjut

go.gov.sg/SeniorsGoDigital

6377 3800

info@sdo.gov.sg

