
 
 
 

Hướng Dẫn Tài Khoản Trực Tuyến 
Cách Truy Cập Tài Khoản Thẻ Tiện Ích Phúc Lợi Ameriflex Của Bạn: 
Truy cập MyAmeriflex.com và nhấp vào “Đăng nhập” từ góc trên bên phải. Khi được 
nhắc, chọn “Người tham gia.” 
Cách Đăng Ký Trực Tuyến Tài Khoản Thẻ Tiện Ích Phúc Lợi Ameriflex Của Bạn: Nhấp vào nút 
Register  (Đăng ký) ở góc phải của màn hình trang chính. 

1. Với vai trò là chủ tài khoản chính, hãy nhập thông tin cá nhân của bạn. 
• Chọn ID Người Dùng duy nhất và tạo mật khẩu(nếu bạn được thông báo tên 

người dùng không hợp lệ hoặc đã được dùng, bạn phải nhập tên khác). 
• Nhập họ và tên của bạn. 
• Nhập địa chỉ email của bạn. 
• Nhập Số An Sinh Xã Hội của bạn. (không cần có dấu gạch ngang hoặc dấu 

cách). 

2. Nhấp vào ô này nếu bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng. 
3. Nhấpregister(đăng ký). Quá trình này có thể mất một vài giây. Không nhấp vào nút quay 

lại trên trình duyệt của bạn hoặc làm mới trang. 
4. Cuối cùng, bạn phải hoàn thành thiết lập Xác Thực An Toàn. Được tiến hành để bảo 

vệ quyền riêng tư của bạn và giúp chúng tôi phòng ngừa các hành vi gian lận, thiết lập 
một cách nhanh chóng và dễ dàng. Sau khi mẫu đăng ký được hoàn tất thành công, bạn 
sẽ được nhắc nhở hoàn thành quy trình thiết lập xác thực an toàn: 
 Bước 1: Chọn tùy chọn Câu Hỏi Bảo Mật, 

và nhập câu trả lời tương ứng. 

 Bước 2: Lặp lại ba Câu Hỏi 
Bảo Mật sau, sau đó nhấp 
vào next(tiếp theo). 

 Bước 3: Xác minh địa chỉ 
email, sau đó nhấp vào 
next(tiếp theo). 

 Bước 4: Xác minh và gửi 
thông tin thiết lập. 

5. Quy trình đăng ký đã hoàn tất! Nếu bạn nhận 
được thông báo sai thông tin mà không hướng dẫn bạn 
một cách dễ dàng thông qua quy trình chỉnh sửa thông 
tin, vui lòng liên hệ Đội Ngũ Dịch Vụ Hội Viên chuyên 
trách của chúng tôi theo số 888.868.FLEX (3539). 

 
M Y A M E R I F L E X . C O M 

Bạn muốn quản lý tài 
khoản của mình? 

 

Tải về ứng dụng di động 
MyAmeriflex, có trong App 

Store hoặc 
Google Play.  

Thông tin đăng nhập của bạn 
trên Cổng thông tin MyAmeriflex 

và Ứng dụng di động 
MyAmeriflex là giống nhau; 

không cần phải sử dụng thông 
tin đăng nhập riêng! 

ID của Chủ Sử Dụng Lao Động: 
AMFHOMECA 

http://www.myameriflex.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ameriflex.fismobile&amp;hl=en
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