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Giới thiệu các phúc lợi nâng cao dành cho 
chủ thẻ Ameriflex 
Một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của người tiêu dùng là 
việc bị đánh cắp ID tài chính, nhưng rất ít người nhận thấy họ 
cần có những biện pháp đề phòng để bảo vệ thông tin cá 
nhân của họ. Đó là lý do Ameriflex hân hạnh được cung cấp 
cho các chủ Thẻ Tiện Ích Phúc Lợi của mình quyền truy cập 
miễn phí vào chương trình Bảo Vệ Chống Đánh Cắp Danh 
Tính toàn diện của MasterCard, do CSID® cung cấp. Chỉ cần 
trở thành chủ thẻ của Ameriflex, bạn có thể yên tâm khi biết 
rằng nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với Thẻ Tiện Ích Phúc Lợi 
của mình, dù bị bỏ quên hay bị đánh cắp, bạn có thể sử dụng 
các dịch vụ khôi phục và bảo vệ chống đánh cắp ID hàng đầu 
trong ngành của MasterCard đối với mọi thứ bạn cần. 
Chương trình này hoạt động như thế nào? 

Bạn có thể đăng ký nhiều hoặc ít thông tin cá nhân theo mong 
muốn của mình, bao gồm Thẻ Tiện Ích Phúc Lợi, tài khoản 
ngân hàng cá nhân, địa chỉ email, số An Sinh Xã Hội, giấy 
phép lái xe, hộ chiếu, thẻ cửa hàng/thành viên và ID y tế. Dịch 
vụ giám sát các trang web ngầm độc hại 24/7 và gửi ngay 
email thông báo nếu phát hiện ra bất kỳ thông tin cá nhân nào 
của bạn trên các trang web được giám sát. 

 
Chương trình Bảo Vệ Chống Đánh Cắp Danh Tính do Thẻ 
Tiện Ích Phúc Lợi CSID® cung cấp, bạn có thể tiếp tục tận 
hưởng dịch vụ cho bất kỳ thông tin cá nhân nào khác của 
mình! 
 
 

77% người tiêu dùng 
quan tâm đến việc thông 
tin tài chính của họ bị đánh 
cắp nhiều hơn so với việc 
nhà của họ bị trộm 

46% người tiêu dùng 
(hiếm khi) thay đổi mật 
khẩu của các tài khoản tài 
chính trực tuyến của họ   

39% người tiêu dùng 
đã kiểm tra thông tin tài 
chính của họ bằng các 
mạng công cộng

 

* Các điều khoản, điều kiện và trường hợp loại trừ áp dụng. Hãy liên hệ với tổ chức tài chính phát hành để biết đầy đủ các điều khoản và điều kiện bảo hiểm hoặc gọi đến 
số 1-800-MASTERCARD để được hỗ trợ. Chỉ áp dụng cho các chủ thẻ tại Hoa Kỳ. CSID là nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của CSIdentity Corporation. MasterCard và 
MasterCard Brand Mark là các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký và MasterCard ID Theft Protection và MasterCard ID Theft Alerts là các nhãn hiệu thương mại của 
MasterCard International Incorporated. 2015 MasterCard. 



Bạn có nhiều hơn một thẻ trong ví? 
Không thành vấn đề! Ngoài Thẻ Tiện Ích Phúc Lợi của bạn, 
bạn có thể đăng ký tất cả các thẻ ghi nợ/ghi có để yên tâm tối 
đa. 

77% người tiêu dùng 
quan tâm đến việc thông tin 
tài chính của họ bị đánh cắp 
nhiều hơn so với việc nhà 
của họ bị trộm 

46% người tiêu dùng 
(hiếm khi) thay đổi mật 
khẩu của các tài khoản tài 
chính trực tuyến của họ 

39% người tiêu dùng 
đã kiểm tra thông tin tài 
chính của họ bằng các 
mạng công cộng 

 

   

 
 
 
 

Đăng ký trực tuyến miễn phí tại: mastercard.us/idtheftalerts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi 
nào về chương trình hoặc 
cần hỗ trợ với bất kỳ thông 
tin được giám sát nào của 
mình, vui lòng liên hệ với 
MasterCard theo số 1-800-
MASTERCARD. 

 
 
 
 

 

* Các điều khoản, điều kiện và trường hợp loại trừ áp dụng. Hãy liên hệ với tổ chức tài chính phát hành để biết đầy đủ các điều khoản và điều kiện bảo hiểm hoặc gọi đến 
số 1-800-MASTERCARD để được hỗ trợ. Chỉ áp dụng cho các chủ thẻ tại Hoa Kỳ. CSID là nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của CSIdentity Corporation. MasterCard và 
MasterCard Brand Mark là các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký và MasterCard ID Theft Protection và MasterCard ID Theft Alerts là các nhãn hiệu thương mại của 
MasterCard International Incorporated. 2015 MasterCard. 

Hỗ Trợ Tìm Lại Ví 
Trong Trường Hợp 
Khẩn Cấp 
Nhận hỗ trợ 24/7 khi 
ví, túi xách tay và/hoặc 
đồ vật bên trong bị mất 
hoặc bị đánh cắp. 

Hỗ Trợ Khôi Phục Từ 
Chuyên Gia 
Trong trường hợp giả mạo 
danh tính, các Chuyên Gia 
Khôi Phục Giả Mạo Danh 
Tính được chứng nhận sẵn 
sàng hướng dẫn bạn thực 
hiện từng bước của quy 
trình khôi phục danh tính. 

MasterCard ID 
Cảnh Báo Trộm 
Cắp 
Nhận cảnh báo tức 
thời nếu phát hiện ra 
bất kỳ thông tin cá 
nhân nào có trên các 
trang web độc hại. 
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