
 
 
 

MyAmeriflexPortal 
MyAmeriflex Portal là một điểm truy cập duy nhất dành cho tất cả các nhu cầu về 
Thẻ Tiện Ích Phúc Lợi của bạn. Cổng thông tin được tích hợp với các công cụ 
quản lý tài khoản tự phục vụ để cho phép bạn: 
+ YÊU CẦU CẤP LẠI THẺ 

Báo cáo thẻ bị mất/bị đánh cắp và yêu cầu cấp lại thẻ, di chuột qua menu thả xuống 
‘Thẻ Tiện Ích Phúc Lợi’ và sau đó nhấp vào ‘Quản Lý Thẻ Ghi Nợ’. Ở bên phải 
trang Quản Lý Thẻ Ghi Nợ, nhấp vào biểu tượng ‘Báo cáo thẻ bị mất/bị đánh cắp’ 
(kéo cắt thẻ). 

+ KIỂM TRA SỐ DƯ CỦA BẠN 
Để kiểm tra số dư khả dụng của bạn thông qua Cổng thông tin MyAmeriflex, 
nhấp vào liên kết ‘Tài khoản tiền bù hoặc Tài khoản tự trả’ trong menu thả 
xuống ‘Tài khoản của tôi’. Từ đây, bạn có thể xem số dư của mình, tổng các 
khoản đóng góp, giao dịch hiện tại và nhiều thông tin khác. 

+ ĐẶT LẠI MẬT KHẨU/TRUY XUẤT TÊN NGƯỜI DÙNG 
+ Nếu bạn quên tên người dùng hoặc mật khẩu, bạn có thể đặt lại mật khẩu 

và/hoặc truy xuất tên người dùng trực tiếp từ trang đăng nhập Cổng thông tin 
MyAmeriflex. Để đặt lại mật khẩu, hãy nhập tên người dùng của bạn và nhấp vào 
‘Tiếp tục’. Tiếp theo, nhấp vào liên kết ‘Quên mật khẩu?’. Nhập câu trả lời cho 
các câu hỏi bảo mật và nhấp vào ‘Tiếp tục’. 

 
 

+ GỬI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG TRỰC  
 TUYẾN 

Nhấp vào ‘Yêu cầu bồi hoàn’ từ menu 
điều hướng để gửi yêu cầu bồi hoàn. 
Chỉ cần làm theo hướng dẫn trên trang 
này, nhấp vào ô ‘Tôi ủy quyền’ và sau 
đó nhấp vào ‘Gửi’ để hoàn thành yêu 
cầu bồi hoàn của bạn. 

 

+ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CÁC BIỂU MẪU &  
 THÔNG TIN CHUNG 

Bạn cũng có thể truy cập các câu hỏi 
thường gặp hữu ích, biểu mẫu, tài liệu 
và các số liệu tính toán qua menu thả 
xuống ‘Nguồn’. Nếu bạn có bất kỳ câu 
hỏi nào, hãy nhấp vào ‘Liên hệ với 
chúng tôi’ để liên hệ với Hội viên 
chuyên trách của chúng tôi. 
Đội ngũ dịch vụ. 
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Bạn chưa đăng ký 

tài khoản? Rất 
dễ dàng! 

 
Để tạo tài khoản trực tuyến, hãy 
truy cập MyAmeriflex Portal. Khi 

được nhắc nhập tên người dùng, 
hãy chọn liên kết ‘Người dùng 

mới’ và làm theo hướng dẫn để 
hoàn tất 

quy trình đăng ký. Bạn 
sẽ cần sử dụng số An Sinh Xã 

Hội và số Thẻ Tiện Ích Phúc Lợi 
của mình 
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