
Hướng Dẫn Sử Dụng Ứng Dụng 
MyAmeriflex
Dễ dàng quản lý Thẻ Tiện Ích Phúc Lợi của bạn từ 
điện thoại di động.

Quản lý Thẻ Tiện Ích Phúc Lợi (BCC) dễ dàng thông qua Ứng dụng 
MyAmeriflex. Ứng dụng di động trực quan, mạnh mẽ này sẽ cấp 
cho bạn quyền truy cập để xem số dư tài khoản của mình, cập 
nhật hồ sơ, nộp đơn yêu cầu bồi thường và nhiều hơn thế, ngay 
trên chiếc điện thoại di động Apple hoặc Android của bạn. Dưới 
đây, bạn sẽ tìm thấy thông tin tổng quan chi tiết về tất cả các tính 
năng của Ứng dụng MyAmeriflex, do đó, bạn có thể chắc chắn 
rằng mình đang tận dụng tối đa Thẻ Tiện Ích Phúc Lợi của mình! 
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Bắt Đầu

Thông tin đăng nhập dành cho Cổng thông tin MyAmeriflex 
và Ứng dụng MyAmeriflex là giống nhau. Sau khi tải về 
ứng dụng, màn hình đăng nhập sẽ cung cấp cho bạn hai 
tùy chọn: “đăng nhập” hoặc “đăng ký”: 

 ⊲ Nếu bạn đã có tên người dùng trên Cổng thông tin 
MyAmeriflex hoặc Ứng dụng MyAmeriflex, bạn có 
thể nhập tên người dùng và nhấp vào đăng nhập. 
Bạn có thể được hỏi một số câu hỏi bảo mật, sau đó 
được nhắc nhở nhập mật khẩu.

 ⊲ Nếu đây là lần đầu tiên bạn đăng nhập vào cả Cổng 
thông tin MyAmeriflex và Ứng dụng MyAmeriflex, bạn 
cần phải đăng ký trước khi truy cập vào ứng dụng.

Đăng Ký

Nhấp vào nút đăng ký.



4Hướng Dẫn Sử Dụng Ứng Dụng MyAmeriflex

Cảm Biến Vân Tay (Touch ID)

Nếu thiết bị của bạn sử dụng công nghệ Cảm biến vân tay, bạn có thể chọn kích hoạt tính 
năng này với Ứng dụng MyAmeriflex. Chỉ cần chọn lưu tên người dùng của bạn trên màn hình 
đăng nhập, và sau khi đăng nhập, bạn sẽ được cung cấp tùy chọn kích hoạt Cảm biến vân tay. 

Hoàn thành mẫu đăng ký (phía trên bên trái). Bạn sẽ cần chọn username (tên người 
dùng), tạo và xác nhận password (mật khẩu) đáp ứng theo các yêu cầu được đưa ra. 
LƯU Ý: Những thông tin đăng nhập này sẽ được sử dụng để truy cập vào cả Ứng dụng 
MyAmeriflex và Cổng thông tin MyAmeriflex. 

Bạn sẽ cần số Thẻ Tiện Ích Phúc Lợi hoặc số An Sinh Xã Hội của mình để đăng ký. ID 
Nhân viên là mã nhóm của bạn: AMFHOMECA

Trong các bước tiếp theo, bạn sẽ chọn và trả lời bốn câu hỏi bảo mật (phía trên ở giữa) 
trước khi xác minh tên và địa chỉ email của bạn. Bạn có thể xác nhận tính chính xác của tất 
cả thông tin đã nhập trước khi hoàn thành đăng ký. Đây là những bước tương tự bắt buộc 
khi đăng ký trên Cổng thông tin MyAmeriflex. 

Bạn có thể xem trạng thái 
cảm biến vân tay và hủy kích 
hoạt tính năng này bất kỳ lúc 
nào trên màn hình ‘cài đặt’.

1 2 3 4
Mở Ứng dụng 

Ameriflex
Nhập tên người dùng 
và nhấp vào SIGN IN 

(ĐĂNG NHẬP)

Chọn Yes (Có) để 
kích hoạt cảm biến 

vân tay

Sử dụng cảm biến vân 
tay để đăng nhập vào 

Ứng dụng MyAmeriflex
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Sau khi bạn đã đăng ký và/hoặc đăng nhập, bạn 
sẽ thấy màn hình điều hướng chính, có các nút 
dẫn đến tất cả các vùng chính của ứng dụng. 

Tài Khoản: Xem các tài khoản phúc lợi và 
thông tin chi tiết giao dịch của bạn.

Thẻ: Xem thông tin chi tiết thẻ, truy cập mã 
PIN, đánh dấu thẻ của bạn là bị mất hay bị 
đánh cắp.

Yêu Cầu Bồi Thường: Nộp yêu cầu bồi 
thường, thêm hình ảnh biên lai và xem các yêu 
cầu bồi thường đang chờ xử lý.

Hồ Sơ: Xem và cập nhật thông tin cá nhân của 
bạn.

Thông Báo: Truy cập các thông báo quan 
trọng từ quản trị viên chương trình của bạn. 

Cài Đặt: Cập nhật các lựa chọn đăng nhập.

Có thể truy cập các tùy chọn tương tự này cùng 
với những liên kết hữu ích bổ sung bất kỳ lúc 
nào bằng cách nhấp vào ba đường kẻ ngang 
ở góc trên bên phải mỗi trang trong ứng dụng, 
như được hiển thị bên tay phải.

Tổng Quan về Màn Hình Điều Hướng 
Chính
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Menu Phụ Tài Khoản

Nhấp vào bất kỳ tài khoản Thẻ Tiện Ích Phúc Lợi nào từ màn hình tài khoản, và bạn sẽ 
được cung cấp tùy chọn truy cập thông tin tài khoản và các giao dịch của tài khoản đó, 
cũng như nút nộp yêu cầu bồi thường. 

Nút account details (Thông Tin Tài Khoản) sẽ cấp quyền truy cập vào một số thông tin 
về tài khoản BCC đã chọn, bao gồm số tiền đã chi tiêu, hạn mức hàng năm, tổng số tiền 
tính đến ngày này, các ngày chương trình quan trọng và nhiều hơn nữa.

Màn hình accounts (tài khoản) sẽ hiển thị danh sách các tài khoản Thẻ Tiện Ích Phúc Lợi 
của bạn (nếu bạn có nhiều hơn một BCC qua nhiều năm) và số dư tài khoản. Danh sách 
này có thể được lọc theo năm chương trình (hiện tại, tương lai, trước đó, hoặc tất cả) như 
được hiển thị bên dưới.

Tài Khoản
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Nút transactions (giao dịch) hiển thị 
một danh sách các giao dịch có liên 
quan đến Thẻ Tiện Ích Phúc Lợi. Từ 
màn hình này, bạn có thể nhấp vào 
bất kỳ giao dịch cá nhân nào để biết 
thêm thông tin, như mô tả và trạng 
thái yêu cầu bồi thường.

Thẻ

Màn hình cards (thẻ) cho phép bạn 
xem tất cả thông tin chi tiết có liên 
quan đến (các) Thẻ Tiện Ích Phúc 
Lợi của bạn. Bạn cũng có thể sử 
dụng phần ứng dụng này để đánh 
dấu thẻ là bị mất/bị đánh cắp, và 
yêu cầu cấp thẻ mới. 

Như bạn có thể thấy từ ảnh chụp 
màn hình ở bên phải, màn hình thẻ 
hiển thị chủ thẻ, bốn số cuối của số 
thẻ và trạng thái thẻ. Nhấp vào bất 
kỳ thẻ nào trên màn hình để truy cập 
màn hình thông tin thẻ tương ứng.

Nút submit claim (nộp yêu cầu 
bồi thường) sẽ mở ra một mẫu yêu 
cầu bồi thường để bạn có thể nhập 
thông tin yêu cầu bồi thường, đính 
kèm biên lai và nộp yêu cầu bồi 
thường cho quản trị viên của bạn. 
Quy trình nộp yêu cầu bồi thường 
sẽ được cung cấp thông tin chi tiết 
trong phần yêu cầu bồi thường của 
hướng dẫn này.

($6,000.00)
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Đánh Dấu Là Bị Mất/Bị Đánh Cắp

Nếu thẻ của bạn bị mất hoặc bị 
đánh cắp, hãy thông báo cho quản 
trị viên chương trình của bạn bằng 
cách nhấp vào nút mark as lost/
stolen (đánh dấu là bị mất/bị đánh 
cắp) từ màn hình thông tin thẻ. Bạn 
có thể chọn có muốn cấp lại thẻ mới 
hay không.

Nếu thẻ của bạn được đánh dấu 
là bị mất/bị đánh cắp, bạn sẽ thấy 
trạng thái thẻ thay đổi trên màn hình 
Cards (Thẻ) như được hiển thị ở đây:

Yêu Cầu Bồi Thường

Màn hình claims (yêu cầu bồi thường) cho phép bạn nhập các yêu cầu bồi thường và chi 
phí mới cũng như xem và chỉnh sửa yêu cầu bồi thường đang chờ xử lý. Nếu bạn có biên 
lai chứng minh yêu cầu bồi thường của mình, bạn sẽ có thể chụp ảnh biên lai đó bằng điện 
thoại của bạn và đính kèm nó vào yêu cầu bồi thường đang chờ xử lý từ phần ứng dụng này.

Để làm rõ mục đích của sổ tay hướng dẫn này:

Yêu Cầu Bồi Thường: Yêu cầu bồi thường đơn giản là những yêu cầu bồi hoàn được nộp 
đối với các khoản chi phí phát sinh khi tiếp nhận dịch vụ, sản phẩm hoặc quy trình hợp lệ. 

Chi Phí: Bảng kê chi phí được sử dụng để theo dõi và quản lý các khoản chi phí y tế đủ 
điều kiện tự chi trả của bạn. Bạn có thể nhập thủ công các khoản chi phí hoặc cũng có thể 
nhập tự động vào hồ sơ của bạn thông qua mục nhập dữ liệu điện tử từ hãng bảo hiểm 
của bạn. Sau khi nhập, bạn có thể nộp bảng kê chi phí để được bồi hoàn (giống như yêu 
cầu bồi thường). Có thể nộp chi phí ngay hoặc sau này.
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Nhấp vào bất kỳ yêu cầu bồi thường hoặc 
chi phí nào để mở rộng thông tin chi tiết bổ 
sung và xem menu phụ để truy cập thêm 
vào các màn hình khác. Tùy thuộc vào 
loại và trạng thái của yêu cầu bồi thường 
hoặc chi phí, bạn cũng có thể có các tùy 
chọn khác có trong menu phụ, như khả 
năng chỉnh sửa, thêm biên lai, xóa hoặc 
(nếu được coi là chi phí có thể bồi hoàn) 
tùy chọn nộp yêu cầu bồi hoàn.

Cả yêu cầu bồi thường và chi phí đều được 
theo dõi và nhập từ màn hình claims (yêu 
cầu bồi thường).

Gửi Yêu Cầu Bồi Thường hoặc Chi Phí 
Mới

Để bắt đầu, nhấp vào dấu cộng ở góc 
trên bên phải của màn hình yêu cầu bồi 
thường. Bạn có thể chọn thêm chi phí cho 
các khoản thanh toán trong tương lai hoặc 
gửi yêu cầu bồi hoàn ngay lập tức.
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Gửi Yêu Cầu Bồi Thường

Khi bạn chọn ‘submit a claim (gửi yêu 
cầu bồi thường)’, một biểu mẫu ngắn sẽ 
được hiển thị để nhắc nhở bạn nhập tất 
cả các thông tin có liên quan, và đăng tải 
biên lai, nếu có. Sau khi hoàn tất, nhấp 
vào nút next (tiếp theo) ở phía dưới cùng.

Sau đó, bạn có thể xem lại thông tin mà 
bạn đã nhập và khi đã sẵn sàng, nhấp 
vào submit (gửi).

Yêu cầu bồi thường đã nhập của bạn 
bây giờ sẽ xuất hiện trên màn hình yêu 
cầu bồi thường để bạn có thể theo dõi 
trạng thái của nó khi chuyển đến quy 
trình xử lý.
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Thêm Chi Phí

Tương tự như ‘gửi yêu cầu bồi 
thường’, khi chọn ‘thêm chi phí’, 
sẽ hiển thị một biểu mẫu cho phép 
bạn nhập tất cả các thông tin có 
liên quan và đăng tải biên lai.

Sau khi hoàn tất, nhấp vào nút 
xem trước ở phía dưới cùng.

Xem lại thông tin chi phí và nhấp gửi. 
Chi phí của bạn bây giờ sẽ xuất hiện 
trong màn hình yêu cầu bồi thường. 
Nếu bất kỳ phần chi phí nào đủ điều 
kiện được bồi hoàn, bạn có thể gửi 
ngay nó cho Ameriflex, nếu muốn. 
Các thông tin có liên quan đến chi 
phí sẽ được điền trước vào biểu mẫu 
yêu cầu bồi thường để giúp quy 
trình yêu cầu bồi hoàn chi phí trở 
nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Sau khi đã yêu cầu bồi hoàn chi phí, cả chi phí và yêu cầu bồi hoàn sẽ xuất hiện riêng 
trong màn hình yêu cầu bồi thường. Nhấp để mở rộng chi phí trên màn hình yêu cầu bồi 
thường cũng sẽ hiển thị thông tin về trạng thái của yêu cầu bồi hoàn liên quan đến chi phí 
cho đến khi nó được thanh toán. 
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Thêm Biên Lai

Ở phía cuối màn hình ‘thêm yêu cầu bồi thường’ và ‘thêm chi phí’, cũng như màn hình 
thông tin yêu cầu bồi thường của bất kỳ yêu cầu bồi thường nào đang chờ xử lý là phần 
biên lai. Để thêm biên lai vào yêu cầu bồi thường hoặc chi phí, nhấp vào nút add receipt 
(thêm biên lai) như được hiển thị ở hình ảnh đầu tiên bên dưới. Bạn sẽ được nhắc nhở 
chụp ảnh mới hoặc thêm ảnh hiện có từ thư viện thiết bị của bạn (ảnh giữa).

Khi bạn đã thêm xong biên lai, nó sẽ xuất hiện trong phần ‘biên lai’ của màn hình yêu cầu 
bồi thường/chi phí hoặc thông tin yêu cầu bồi thường/chi phí như được hiển thị bên trên 
(ảnh bên phải).

Ghi nhớ:

 ⊲ Đảm bảo hình ảnh biên lai của bạn luôn rõ ràng và dễ đọc.

 ⊲ Bạn có thể thêm nhiều hình ảnh biên lai vào một yêu cầu bồi thường, nếu cần.

 ⊲ Nhấp vào biểu tượng biên lai để xem hình ảnh biên lai đã đăng tải.

Thông báo

Màn hình thông báo là nơi bạn có thể tìm thấy danh 
sách các thông tin từ Ameriflex. Những thông báo này 
có thể là tin nhắn được gửi qua email hoặc SMS/tin 
nhắn văn bản.

Đây là một số ví dụ về các loại thông báo có thể xuất 
hiện trong phần này:

 ⊲ Xác nhận rằng bạn đã đăng ký thành công trong 
chương trình.

 ⊲ Thông báo rằng địa chỉ của bạn đã được cập nhật 
trên hệ thống.

 ⊲ Xác nhận rằng quản trị viên chương trình đã nhận 
được yêu cầu bồi thường mà bạn đã gửi.
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Như bạn thấy ở trên đầu hình ảnh 
nêu trên, bạn có thể lọc danh sách 
các thông báo để hiển thị các mục 
đã nhận qua SMS, email hoặc cả hai. 
Nhấp vào bất kỳ thông báo nào để 
xem thêm thông tin chi tiết.

Nhấp vào thanh có nhãn message 
Content (nội dung thông báo) sẽ 
hiển thị bản sao nội dung thông báo 
trong ứng dụng cho bạn.

Từ màn hình thông báo chính, nhấp 
vào biểu tượng bánh răng để truy 
cập cài đặt thông báo. Từ đây, bạn 
có thể chọn có muốn nhận từng loại 
thông báo qua email, tin nhắn văn 
bản SMS (nếu có) hay không.

Hồ sơ

Nhấp vào biểu tượng bút chì ở phía trên bên phải màn hình 
hồ sơ để chỉnh sửa thông tin. Nhấp ‘lưu’ khi bạn đã hoàn 
thành.

Chỉnh Sửa Hồ Sơ Của Bạn
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Thông báo phần phương thức bồi hoàn trên hình ảnh bên 
phải. Nhấp vào phần này sẽ cấp quyền truy cập để thay đổi 
phương thức nhận thanh toán bồi thường mặc định mà bạn 
muốn.

LƯU Ý: Tùy chọn trong phần này chỉ thay đổi phương thức 
bồi hoàn mặc định. Bạn có thể dễ dàng ghi đè phương thức 
mặc định khi nhập yêu cầu bồi thường nếu bạn muốn.

Thay Đổi Phương Thức Bồi Hoàn Của Bạn

Séc: Chọn tùy chọn này để được gửi séc qua đường bưu điện 
cho bạn.

Tiền Gửi Trực Tiếp: Đối với tùy chọn này, các khoản được bồi 
hoàn sẽ được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn. 
Như được hiển thị ở bên phải, khi bạn chọn tùy chọn này, bạn 
sẽ được nhắc nhở cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng 
của bạn.

Thẻ: Chọn tùy chọn này để yêu cầu bồi hoàn vào số dư Thẻ 
Tiện Ích Phúc Lợi của bạn. Tài khoản của bạn sẽ được ghi có 
ngay sau khi quản trị viên xử lý yêu cầu bồi hoàn và bạn có 
thể chi tiêu khoản bồi hoàn này tại bất kỳ cửa hàng nào bằng 
cách sử dụng thẻ của bạn. 

Các Tùy Chọn Phương Thức Bồi Hoàn

LƯU Ý: Nếu bạn chọn tùy chọn thẻ lần đầu tiên, thông báo 
ở bên phải sẽ xuất hiện để cho bạn biết rằng tài khoản bồi 
hoàn sẽ được lập tự động cho bạn.

Nhấp save (lưu) khi bạn đã hoàn thành thực hiện thay đổi.
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Cài đặt

Trong phần ‘cài đặt’, bạn có thể xóa ID đăng nhập đã lưu để 
tên người dùng của bạn sẽ không còn tự động hiển thị khi 
bạn truy cập vào màn hình đăng nhập của ứng dụng.

Như được đề cập trước đó, nếu bạn đã kích hoạt cảm biến 
vân tay, bạn cũng có thể hủy kích hoạt và kích hoạt lại tính 
năng này từ màn hình này.

Tin nhắn

Trung tâm tin nhắn sẽ lưu trữ những thư quan trọng do 
Ameriflex tạo lập để thông báo cho bạn về các yêu cầu bồi 
thường cần thêm chứng nhận hoặc cung cấp thông tin về 
trạng thái của yêu cầu bồi hoàn. Thông thường, những tin 
nhắn này cũng sẽ được gửi qua đường bưu điện hoặc email 
cho bạn kèm theo hướng dẫn truy cập thông tin chi tiết bổ 
sung bằng cách đăng nhập vào Cổng thông tin MyAmeriflex 
hoặc Ứng dụng MyAmeriflex.

Có thể truy cập phần này bằng cách nhấp vào ba đường 
ngang ở góc trên bên phải của bất kỳ màn hình nào để hiển 
thị menu chính và nhấp vào nút messages (tin nhắn).

Các thư xuất hiện trong trung tâm tin nhắn thường yêu cầu 
bạn phải có thao tác kịp thời. Do bản chất quan trọng và có 
thời gian ngắn của những tin nhắn này, bạn sẽ được thông 
báo khi các mục mới xuất hiện trong trung tâm tin nhắn tự 
động ngay sau khi bạn đăng nhập vào ứng dụng, như được 
hiển thị bên phải.
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Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể liên hệ đội ngũ Dịch Vụ dành cho Người 
Tham Gia của Ameriflex:

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng - 8:00 tối (ET)

Điện thoại
888.868.FLEX (3539)

Email
service@myameriflex.com

Trò chuyện
myameriflex.com


