
Hướng Dẫn Cổng Thông Tin 
MyAmeriflex
Hợp lý hóa quy trình bồi hoàn chi phí tự chi trả và cấp 
quyền truy cập 24 giờ vào thông tin Thẻ Tiện Ích Phúc lợi.
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Bắt Đầu

Có thể truy cập Cổng thông tin MyAmeriflex thông 
qua URL sau:

https://ameriflex.wealthcareportal.com/Page/Home

Đăng Ký

Bước 1: Nếu đây là lần đầu tiên bạn truy cập Cổng 
thông tin MyAmeriflex, hãy nhấp vào nút Register 
(Đăng ký) ở góc bên phải trên màn hình trang chính. 

Bước 2: Hoàn thành mẫu đăng ký (theo hình ảnh 
hiển thị ở góc dưới bên phải). 

 ⊲ Chọn tên người dùng và mật khẩu.

 ⊲ Nhập thông tin cá nhân của bạn

 ⊲ Sử dụng Số An Sinh Xã Hội của bạn (không có 
dấu gạch ngang) làm ID Nhân viên

Số Thẻ Tiện Ích Phúc Lợi (Benefit Convenience 
Card, BCC) của bạn có thể được sử dụng làm Số/ID 
Nhân viên trong trường ID đăng ký.

ID Nhân viên là mã nhóm của bạn: AMFHOMECA

Trước khi nhấp vào Register (Đăng ký), đảm bảo 
bạn đã xem và chấp nhận điều khoản sử dụng.

Bước 3: Nhấp vào Register (Đăng ký). Quá trình này 
có thể sẽ mất một vài giây. Không nhấp vào nút quay 
lại trên trình duyệt của bạn hoặc làm mới trang.
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Bước 1: Chọn các câu hỏi bảo mật của bạn. Từ danh sách, vui lòng chọn bốn câu hỏi bảo 
mật và đưa ra câu trả lời. Các câu hỏi này sẽ được hỏi ngẫu nhiên trong những lần đăng 
nhập sau để đảm bảo tính bảo mật. Khi hoàn tất, nhấp vào Next (Tiếp theo). 

Bước 2: Xác minh địa chỉ email của bạn: Trên trang tiếp theo, bạn sẽ được nhắc nhở xác 
minh email của mình. Nhấp vào Next (Tiếp theo).

Bước 3: Gửi thông tin thiết lập. Trên trang tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu xác minh thông 
tin mà bạn đã nhập trong quá trình xác thực an toàn. Sau khi bạn đã xem xét và xác nhận 
tính chính xác của thông tin này, nhấp vào Submit setup information (gửi thông tin thiết lập). 

Trang xác nhận sẽ hiển thị thông báo hoàn tất đăng ký thành công.

Đăng nhập lần đầu của bạn

Sau khi đăng ký, bạn sẽ cần nhập tên người dùng, trả lời các câu hỏi bảo mật và nhập 
mật khẩu của bạn trong tất cả những lần đăng nhập sau.

Xác thực an toàn

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 quan trọng này giúp đảm bảo sự an toàn và bảo mật 
cho tài khoản của bạn.

jsmith@website.com
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Điều hướng trải nghiệm trực tuyến của bạn

Thanh điều hướng nằm trên mỗi trang trong cổng thông tin và cung cấp cho bạn quyền 
truy cập tức thời vào các vùng và chức năng quan trọng trong cổng thông tin. 

1 2 3 4 5 6 7

1. Menu trang: Di chuột trên tên menu để xem danh sách các trang khả dụng.
2. Liên hệ với chúng tôi: Gửi thông báo cho chúng tôi.
3. Thẻ: Truy cập và quản lý (các) Thẻ Tiện Ích Phúc Lợi của bạn.
4. Thông Bao: Xem các thông báo quan trọng về tài khoản.
5. Cài Đặt Giao Tiếp: Quản lý cài đặt và ưu tiên thông báo văn bản qua email và SMS 

của bạn.
6. Hồ Sơ Người Dùng: Xem và quản lý cài đặt hồ sơ của bạn.
7. Đăng Xuất: Kết thúc phiên truy cập của bạn.

Kiểm tra số dư tài khoản của bạn

Điều hướng đến trang Tài Khoản Của Tôi để truy cập trình xem nhanh số dư Thẻ Tiện Ích 
Phúc Lợi của bạn. Mỗi tài khoản của bạn sẽ được hiển thị trong ô riêng và cung cấp thông 
tin chi tiết tức thời về số dư, các khoản đã tiêu và các ngày quan trọng của bạn.

Hiển thị số tiền tự trả đã chi tiêu 
và số tiền còn lại.

Các ngày quan trọng, như ngày 
chi tiêu gần nhất và ngày cuối 
cùng có thể gửi yêu cầu bồi 
thường.

Liên kết với thông tin chi tiết bổ 
sung về tài khoản, các giao dịch 
và mẫu yêu cầu bồi thường.



6Hướng Dẫn Cổng Thông Tin MyAmeriflex

Nộp chi phí và lập hóa đơn yêu cầu bồi thường

Cổng thông tin MyAmeriflex 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 hoặc 
tài liệu để chứng minh cho yêu cầu bồi thường của mình, bạn có thể đính kèm chúng để 
đẩy nhanh quá trình bồi hoàn.

Sự khác biệt giữa yêu cầu bồi thường và chi phí là gì?

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.

Nộp yêu cầu bồi thường

Để nhập yêu cầu bồi thường và yêu cầu bồi hoàn, 
điều hướng đến trang thêm yêu cầu bồi thường 
(bằng cách nhấp vào nộp yêu cầu bồi thường 
hoặc qua thanh menu) và hoàn thành mẫu đơn. 
Đảm bảo đăng tải hình ảnh biên lai nếu bạn có. 
Bạn có thể nhấp vào trình duyệt để điều hướng 
đến tệp tin hoặc bạn có thể kéo và thả từ máy 
tính của mình. Nhấp vào nộp để gửi yêu cầu xử lý. 

Khi nhập yêu cầu bồi thường, bạn có thể chọn yêu 
cầu gửi các khoản bồi hoàn trực tiếp cho bạn (nếu 
bạn đã thanh toán cho nhà cung cấp của mình) 
hoặc bạn có thể yêu cầu thanh toán trực tiếp cho 
nhà cung cấp của mình (thay mặt cho bạn). 

**Gợi ý: Sử dụng chức năng Pay Provider (Thanh Toán cho Nhà Cung Cấp) trong thời 
gian hết hạn từ 31 tháng 1 đến 31 tháng 3 hàng năm. cho các chi phí của năm trước.
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Nếu bạn thanh toán cho nhà cung 
cấp, hãy chọn tên nhà cung cấp từ 
menu thả xuống. Nếu bạn không 
thấy danh sách nhà cung cấp của 
mình, hãy chọn Add new provider 
record (Thêm hồ sơ nhà cung cấp 
mới) để thêm nhà cung cấp.

Thêm chi phí cho khoản thanh toán trong tương lai

 ⊲ Số tiền phải trả cho nhà cung 
cấp của bạn: Toàn bộ số tiền 
được lập hóa đơn cho các dịch 
vụ được cung cấp.

 ⊲ Số tiền được phép bảo hiểm: 
Số tiền tối đa chương trình bảo 
hiểm y tế của bạn sẽ chi trả cho 
các dịch vụ được cung cấp.

 ⊲ Số tiền được bảo hiểm bao trả: 
Số tiền được chương trình bảo 
hiểm y tế của bạn bao trả.

 ⊲ Số tiền bạn tự chi trả: Chi phí 
có trong số tiền được phép bảo 
hiểm dành cho các mục hoặc 
dịch vụ không đủ điều kiện.

Để nhập chi phí, mở trang Add expense for future payment (Thêm chi phí cho khoản 
thanh toán trong tương lai) và hoàn thành mẫu đơn. Đảm bảo cung cấp thông tin bên 
dưới với EOB của bạn.

 ⊲ Trách nhiệm của tôi: Bất kỳ phần tiền nào được phép bảo hiểm nhưng không được 
chương trình bảo hiểm y tế của bạn bao trả.

 ⊲ Được bồi hoàn từ tài khoản của tôi: Số tiền được bồi hoàn từ tài khoản phúc lợi của bạn.

 ⊲ Trách nhiệm còn lại của tôi: Số tiền còn lại mà bạn có thể yêu cầu bồi hoàn.



8Hướng Dẫn Cổng Thông Tin MyAmeriflex

Xem yêu cầu bồi thường và chi phí

Sau khi nhập, có thể xem yêu cầu bồi 
thường và chi phí trên trang Danh sách yêu 
cầu bồi thường.. 

Từ đây, bạn có thể xem trạng thái yêu cầu 
bồi thường, đính kèm biên lai và yêu cầu bồi 
hoàn cho các chi phí đủ điều kiện.

Giải quyết các giao dịch thẻ ghi nợ đang chờ xử lý

Nếu bạn quét thẻ ghi nợ của mình cho các sản phẩm hoặc dịch vụ đủ điều kiện, bạn có 
thể phải nộp biên lai hoặc tài liệu khác trước khi giao dịch thẻ ghi nợ có thể được phê 
chuẩn. Để hỗ trợ giải quyết các giao dịch thẻ ghi nợ đang chờ xử lý, bạn có thể thực hiện 
hành động sau:

Bước 1: Điều hướng đến trang Giao dịch.

Bước 2: Xác định vị trí giao dịch đang chờ xử lý (sử dụng 
bộ lọc tìm kiếm).

Bước 3: Nhấp vào mở rộng giao dịch, và nhấp vào thêm 
biên lai để đính kèm tài liệu hỗ trợ của bạn vào giao dịch. 

Đội ngũ giải quyết yêu cầu bồi thường của chúng tôi sẽ 
xem xét tài liệu bạn gửi và cập nhật giao dịch tương ứng.

($6,000.00)
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Xem và quản lý thông báo & tin nhắn

Biểu tượng chuông trong thanh điều hướng hiển thị khi bạn nhận được thông báo chưa 
đọc đang chờ bạn xem. Tùy thuộc vào lựa chọn thông báo của bạn và thiết lập nhóm của 
bạn, những thông báo này có thể là bất cứ điều gì từ việc xác nhận địa chỉ email hoặc thay 
đổi mật khẩu, cho đến thông báo đã nhận được yêu cầu bồi thường mà bạn đã gửi, thông 
báo từ chối giao dịch thẻ, hay các hình thức thông báo khác nhau.

Nhấp vào tin nhắn cá nhân để xem toàn bộ nội dung:
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Thay đổi lựa chọn thông báo của bạn

Bạn có thể thay đổi việc bạn có nhận 
một số loại thông báo nhất định 
hay không, cũng như việc bạn nhận 
chúng như thế nào từ trang Cài đặt 
thông báo. Bạn có thể truy cập trang 
này bằng cách nhấp vào biểu tượng 
bánh răng trong thanh điều hướng.

Biểu tượng hình phong bì trong thanh 
điều hướng hiển thị khi bạn nhận 
được tin nhắn chưa đọc đang chờ 
bạn xem. Các tin nhắn này bao gồm 
các bản sao thư yêu cầu bồi thường 
viết tay, thư thông báo nhận và thư 
bồi hoàn. Giống như thông báo, bạn 
chỉ cần nhấp vào bất kỳ mục tin nhắn 
nào để xem toàn bộ nội dung. 

Đối với mỗi loại thông báo, bạn phải 
chọn có nhận nó qua điện thoại di 
động, email, cả hai, hay không chọn 
phương thức nào cả. Nhấp vào Save 
(Lưu) khi bạn đã hoàn tất chỉnh sửa 
lựa chọn của mình. 

Bạn cũng có thể sử dụng trang này 
để cập nhật địa chỉ email và đăng ký 
số điện thoại di động để nhận thông 
báo bằng văn bản qua SMS.
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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


