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“HÀNH TRÌNH CỦA TÔI”
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1.1. Nhận tài khoản và mật khẩu

Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn 
thông báo bao gồm 

• Tên tài khoản 

• Mật khẩu đăng nhập

Các phương thức truy cập:

• QR code

• Link trực tiếp vào “Hành trình của Tôi”: 
 https://khachhang.mbageas.life
(hoặc link rút gọn 
https://kh.mbageas.life) 

• Qua website https://www.mbageas.life/

• Qua zalo fanpage MBAL

https://khachhang.mbages.life

01

02

Ghi chú:
01: Nhập tên đăng nhập

02: Nhập mật khẩu

03: Bấm vào để xác nhận đăng nhập

03
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1.2. Thông tin tổng quan (Dashboard)

Tại màn hình thông tin tổng quan, 
khách hàng có thể Theo dõi:

• Thông tin cơ bản của khách hàng

• Thông tin tổng quan một số Hợp 
đồng bảo hiểm gần nhất

• Các tính năng của “Hành trình của 
Tôi”

    - Truy cập từ menu: 

        + Hợp đồng của tôi: Tra cứu 
toàn bộ HĐ của Khách hàng

        + Phí bảo hiểm: Tra cứu “Phí 
bảo hiểm đến hạn” và “Lịch sử 
thanh toán” của (các) HĐ

        + Xác nhận: Tra cứu “Xác nhận 
thay đổi thông tin HĐ”

        + Thông báo: Tra cứu “Thông 
báo thông tin HĐ”

    - Truy cập qua các nút chức năng 
“Phí bảo hiểm định kỳ” “Thông báo 
thông tin Hợp đồng” “Xác nhận điều 
chỉnh thông tin Hợp đồng” (chức 
năng như trên menu)

https://khachhang.mbages.life

Ghi chú:
01: Menu chức năng hệ thống

02: Tóm tắt thông tin khách hàng

03: Các nút truy cập chức năng hệ thống

04: Danh sách các Hợp đồng mới nhất

05: Thông tin liên hệ của MBAgeas Life

01

02

03

04

05
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THÔNG TIN HỢP ĐỒNG



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRỰC TUYẾN
Thông tin hợp đồng
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Chọn menu "Hợp đồng của tôi" Để xem 
danh sách tất cả các hợp đồng của 
khách hàng

2.1. Hợp đồng của Tôi

https://khachhang.mbages.life

01

01

Ghi chú:
01: Bấm vào menu chọn hợp đồng của tôi
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Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các 
hợp đồng của khách hàng.

2.1. Hợp đồng của Tôi

https://khachhang.mbages.life

01

Ghi chú:
01: Danh sách tất cả các hợp đồng
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Bấm “Chi tiết hợp đồng”

Hệ thống hiển thị “Thông tin hợp đồng” 
bao gồm

• Thông tin chính về hợp đồng

• Bộ hợp đồng điện tử

• Thông tin sản phẩm bảo hiểm chính

• Thông tin người được bảo hiểm chính

• Thông tin người thụ hưởng

• Thông tin đại lý phục vụ

2.2. Chi tiết hợp đồng

https://khachhang.mbages.life

01

01

Ghi chú:
01: Bấm vào để xem chi tiết hợp đồng
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Khách hàng có thể xem trước và tải 
xuống bộ Hợp đồng bảo hiểm điện tử 
với các trường hợp lựa chọn bộ HĐBH 
Điện tử khi Yêu cầu bảo hiểm

2.2. Chi tiết hợp đồng

https://khachhang.mbages.life

01

02

03

02

04 05 06 07 08

Ghi chú:
01: Vuốt sang bên phải để xem thêm các tab khác

02: Tải xuống để xem trước bộ hợp đồng điện tử

03: Thông tin chi tiết hợp đồng

04: Bấm vào để xem thông tin quyền lợi và sản phẩm bổ trợ

 
05: Xem Phí bảo hiểm đến hạn và Lịch sử đóng phí

06: Xem lịch sử thay đổi thông tin Hợp đồng

07: Tải xuống Thư xác nhận thay đổi thông tin Hợp đồng

08: Tải xuống thư Thông báo
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Tại màn hình “Thông tin hợp đồng”, 
Bấm nút “Quyền lợi/Sản phẩm bảo hiểm 
bổ trợ”

Hệ thống hiển thị màn hình danh sách 
“Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ”. Để xem 
thông tin về quyền lợi bảo hiểm bổ trợ 
và sản phẩm bảo hiểm bổ trợ, khách 
hàng bấm vào tab:

• Quyền lợi bổ trợ

• Sản phẩm bổ trợ

2.3. Quyền lợi bảo hiểm bổ trợ
và sản phẩm bảo hiểm bổ trợ

https://khachhang.mbages.life

01

01
02 02

03

Ghi chú:
01: Thông tin quyền lợi bảo hiểm

02: Thông tin sản phẩm bổ trợ

03: Màn hình danh sách các quyền lợi/sản phẩm bảo hiểm bổ trợ
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Tại màn hình “Thông tin hợp đồng”, 
Bấm nút “Phí bảo hiểm định kỳ”

• Phí bảo hiểm đến hạn

    - Khách hàng chọn khoảng thời gian 
tìm kiếm phí bảo hiểm đến hạn

Hệ thống hiển thị danh sách phí bảo 
hiểm đến hạn theo khoảng thời gian đã 
chọn

Hệ thống mặc định thể hiện thông tin Phí 
bảo hiểm đến hạn trong vòng 1 năm kể từ 
kỳ phí gần nhất. Các kỳ phí quá hạn sẽ 
được hiển thị màu đỏ

2.4. Phí bảo hiểm định kỳ

https://khachhang.mbages.life

Ghi chú:
01: Chọn khoảng thời gian tìm kiếm

02: Bấm tìm kiếm

02 020101
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• Lịch sử thanh toán

Hệ thống hiển thị màn hình “Lịch sử 
thanh toán”

    - Mặc định hệ thống sẽ thể hiện từ lần 
đóng phí đầu tiên cho tới ngày hiện tại.

    - Khách hàng có thể chọn khoảng thời 
gian tìm kiếm thanh toán

    - Bấm tìm kiếm

Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử 
thanh toán phí bảo hiểm theo khoảng 
thời gian đã chọn

2.4. Phí bảo hiểm định kỳ

https://khachhang.mbages.life

02 020101

Ghi chú:
01: Chọn khoảng thời gian tìm kiếm

02: Bấm tìm kiếm
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Tại màn hình “Thông tin hợp đồng”, 
Bấm nút “Lịch sử thay đổi hợp đồng”

Hệ thống hiển thị màn hình “Lịch sử 
thay đổi hợp đồng”

• Khách hàng chọn khoảng thời gian 
tìm kiếm lịch sử thay đổi

• Bấm tìm kiếm

Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử 
thay đổi hợp đồng theo khoảng thời 
gian đã chọn

2.5. Lịch sử thay đổi hợp đồng

https://khachhang.mbages.life

Ghi chú:
01: Chọn ngày yêu cầu/ngày hiệu lực

02: Chọn khoảng thời gian tìm kiếm

03: Bấm tìm kiếm

01

0201 03
02

03
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Tại màn hình “Thông tin hợp đồng”, 
Bấm nút “Xác nhận điều chỉnh thông 
tin hợp đồng”

Hệ thống hiển thị màn hình “Xác nhận 
điều chỉnh thông tin hợp đồng”

• Khách hàng chọn khoảng thời gian 
tìm kiếm các thư xác nhận điều chỉnh 
thông tin hợp đồng

• Bấm tìm kiếm

• Hệ thống hiển thị danh sách các thư 
xác nhận điều chỉnh thông tin hợp 
đồng theo khoảng thời gian đã chọn

• Bấm “chi tiết” để xem trước và tải 
xuống thư xác nhận

2.6. Xác nhận điều chỉnh thông tin
hợp đồng

https://khachhang.mbages.life

02

03

02

03

01
01

Ghi chú:
01: Chọn khoảng thời gian tìm kiếm

02: Bấm tìm kiếm

03: Bấm "chi tiết" để xem trước và tải xuống
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Tại màn hình “Thông tin hợp đồng”, 
Bấm nút “Thông báo thông tin hợp 
đồng”

Hệ thống hiển thị màn hình “Thông báo 
thông tin hợp đồng”

• Khách hàng chọn khoảng thời gian 
tìm kiếm các thư thông báo thông tin 
hợp đồng

• Bấm tìm kiếm

• Hệ thống hiển thị danh sách các thư 
thông báo thông tin hợp đồng theo 
khoảng thời gian đã chọn

• Bấm “chi tiết” để xem trước và tải 
xuống thư thông báo.

2.7. Thông báo thông tin hợp đồng

https://khachhang.mbages.life

02
0201

01

Ghi chú:
01: Chọn khoảng thời gian tìm kiếm

02: Bấm tìm kiếm

03: Bấm "chi tiết" để xem trước và tải xuống

03

03
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ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN GIAO DỊCH
ĐIỆN TỬ



HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
Truy cập “Hành trình của Tôi”

19

3.1. Đăng nhập

• Khách hàng truy cập vào link
https://khachhang.mbageas.life
(hoặc link rút gọn
https://kh.mbageas.life)

• Nhập tên đăng nhập và mật khẩu

• Bấm “Đăng nhập”



HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
Truy cập “Hành trình của Tôi”

20

3.2. Đăng ký giao dịch điện tử

• Bấm vào “Điều chỉnh hợp đồng”



HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
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Hệ thống mặc định hiển thị thông
tin của khách hàng gồm:

Khách hàng thực hiện rà soát các
thông tin và đồng ý với các điều khoản
của MB Ageas Life sau đó thực hiện
xác nhận bằng phương thức OTP.

• Họ và tên,

• Giới tính,

• Ngày sinh,

• Số giấy tờ tuỳ thân,

• Ngày cấp,

• Nơi cấp,

• Số điện thoại di động,

• Email
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THAY ĐỔI THÔNG TIN



HƯỚNG DẪN TẠO YÊU CẦU TRÊN CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRỰC TUYẾN  
Truy cập “Hành trình của Tôi”
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4.1. Truy cập đơn yêu cầu thay đổi
         thông tin

• Tại “Menu” chọn “Điều chỉnh hợp
đồng”

• Tại màn hình “Điều chỉnh hợp đồng”
chọn thông tin cần thay đổi



HƯỚNG DẪN TẠO YÊU CẦU TRÊN CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRỰC TUYẾN  
Truy cập “Hành trình của Tôi”
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Chọn thông tin cần thay đổi4.2.

• Bấm danh sách “Chọn Hợp đồng
bảo hiểm”

• Chọn Hợp đồng bảo hiểm cần tạo
yêu cầu thay đổi thông tin

• Bấm “Tạo yêu cầu”



HƯỚNG DẪN TẠO YÊU CẦU TRÊN CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRỰC TUYẾN  
Truy cập “Hành trình của Tôi”
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Nhập thông tin trên Đơn yêu cầu
điện tử

4.3.



HƯỚNG DẪN TẠO YÊU CẦU TRÊN CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRỰC TUYẾN  
Truy cập “Hành trình của Tôi”
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Nhập thông tin trên Đơn yêu cầu
điện tử

4.3.



4.

HƯỚNG DẪN TẠO YÊU CẦU TRÊN CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRỰC TUYẾN  
Truy cập “Hành trình của Tôi”

27

Xác thực thông tin thay đổi4.4.

Bước 1: Bấm “Xác nhận”

Bước 2: Nhận tin nhắn OTP từ
MB Ageas Life

Bước 3: Nhập mã OTP được gửi về số
điện thoại đăng ký với MB Ageas Life
và bấm “Xác nhận”

Bước 4: Tiếp nhận kết quả

Bước 1:

Bước 2:

Bước 4:Bước 3:
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HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÌNH
TRẠNG “THAY ĐỔI THÔNG TIN”



HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÌNH TRẠNG “THAY ĐỔI THÔNG TIN”
Truy cập “Hành trình của Tôi”
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Tại Menu, truy cập "Danh sách yêu cầu"1.



HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÌNH TRẠNG “THAY ĐỔI THÔNG TIN”
Truy cập “Hành trình của Tôi”
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Với các Đơn yêu cầu chưa hoàn  thành,
Khách hàng có thể bổ sung thông tin/
chứng từ chủ động hoặc theo yêu cầu
bổ sung của MB Ageas Life.

2.

3

4

5



HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÌNH TRẠNG “THAY ĐỔI THÔNG TIN”
Truy cập “Hành trình của Tôi”
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Khách hàng điền các thông tin yêu
cầu và thực hiện nộp Đơn bổ sung
cho MB Ageas Life bằng cách xác
thực OTP.

3.
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YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI
BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN
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Khách hàng truy cập vào link
https://khachhang.mbageas.life
(hoặc link rút gọn
https://kh.mbageas.life)
Nhập tên đăng nhập và mật khẩu

Bấm “Đăng nhập”

ĐĂNG NHẬP VÀ CHỌN MỤC GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI
BẢO HIỂM ĐỂ BẮT ĐẦU NỘP YÊU CẦU 

Click vào (Góc trên cùng bên trái của màn hình)

Click vào mục 



GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
ĐIỆN TỬ

34
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TẠO MỚI YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Bước 1: Đăng ký sự kiện rủi ro và thông tin thanh toán

 Đăng  ký sự kiện rủi ro:

Sau khi hoàn thành thông tin, click

Chọn Người được bảo hiểm tại mục
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Sau khi hoàn thành thông tin, click

Chọn Sự kiện rủi ro 

Chọn ngày xảy ra SKRR 

Chọn Hợp đồng bảo hiểm
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Tại mục và

Quý khách có thể nhìn thấy thông tin chung
của Hợp đồng và thông tin của yêu cầu mà
Quý khách đã đăng ký
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Đăng ký thông tin thanh toán: 

Tại mục               Quý khách

có thể nhìn thấy danh sách người nhận quyền
lợi bảo hiểm

Quý khách sẽ cần kiểm tra và lựa chọn
phương thức thanh toán.
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Riêng đối với Người thụ hưởng/người nhận
quyền lợi bảo hiểm dưới 18 tuổi, Quý khách cần
cung cấp thông tin về người giám hộ và phương
thức thanh toán của người giám hộ.
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Nếu Quý khách có hợp đồng đang nợ phí, Quý
khách có thể lựa chọn thêm phương thức thanh
toán “Đóng phí cho hợp đồng khác”
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Nếu Sự kiện rủi ro mà Quý khách lựa chọn tương ứng với
quyền lợi ”Miễn thu phí bảo hiểm” thì tại muc B sẽ có thông
báo tới Quý khách và sẽ không hiển thị mục “Người nhận
quyền lợi bảo hiểm”
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Tại mục :

Quý khách tải hồ sơ (hình ảnh hoặc PDF)
theo danh sách chứng từ được hiển thị
Những chứng từ nào là bắt buộc sẽ có
dấu * 

Bước 2: Đăng tải hình ảnh và hồ sơ
trực tiếp
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Bước 3: Xác nhận thông tin và nộp yêu cầu

Quý khách chọn thông tin tại mục

Kiểm tra thông tin liên hệ của Quý khách đã đăng
ký tại hợp đồng bảo hiểm tại mục

Click để xác nhận lại toàn bộ thông tin
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Quý khách kiểm tra lại toàn bộ thông tin
yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm
đã kê khai và click
để hoàn thành



TRA SOÁT TÌNH TRẠNG YÊU CẦU
GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
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TRA SOÁT YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Quý khách muốn kiểm tra trạng thái
Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm,
Quý khách có thể kiểm tra tại mục
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Danh sách Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm
cuả Quý khách sẽ được hiển thị tại mục

với “Nội dung yêu cầu” là

Yêu cầu của tôi

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm



NỘP BỔ SUNG HỒ SƠ CHO
YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI
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NỘP BỔ SUNG HỒ SƠ CHO YCGQQLBH
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Bước 1: Chọn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cần bổ sung

Quý khách vào mục “Yêu cầu của tôi”, và click “Xem chi tiết”



NỘP BỔ SUNG HỒ SƠ CHO YCGQQLBH
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Quý khách có thể kiểm tra “Thông tin yêu cầu”
và “Lịch sử nộp yêu cầu”

Quý khách click

để có thể chủ động nộp bổ sung thông tin
và hồ sơ cho đơn YCGGQQLBH

Nộp bổ sung
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Trong trường hợp Quý khách có yêu cầu
bổ sung chứng từ/ thông tin từ Công ty:
Mục

sẽ hiển thị các thông tin/ chứng từ mà Quý khách
cần cung cấp, để thực hiện bổ sung Quý khách click:

Nộp bổ sung
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Bước 2: Đăng tải hình ảnh và hồ sơ trực tiếp

Tại mục     Quý khách

có thể bổ sung các thông tin được yêu cầu

Tại mục

Quý khách có thể bổ sung các
chứng từ được yêu cầu

Quý khách có thể bổ sung các chứng từ/ thông tin ngoài
danh mục được yêu cầu tại mục “thông tin khác”
và “chứng từ khác”

Sau khi hoàn tất tải hồ sơ Quý khách vui lòng bấm “Tiếp tục”
và làm theo hướng dẫn để hoàn thành.



NỘP BỔ SUNG HỒ SƠ CHO YCGQQLBH
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Quý khách vui lòng nộp hồ sơ tương ứng
với các Yêu cầu từ phía công ty.

Các hồ sơ/thông tin không có trong danh sách
nếu Quý khách muốn bổ sung thêm có thể
được nộp trong mục “Thông tin khác” và
“Các chứng từ khác”.

Sau khi hoàn tất tải hồ sơ Quý khách vui lòng
bấm “Tiếp tục” để hoàn thành.



NỘP BỔ SUNG HỒ SƠ CHO YCGQQLBH
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Bước 3: Nộp yêu cầu

Sau khi hoàn tất quá trình bổ sung hồ sơ,
“Danh sách các thông tin/chứng từ cần
bổ sung” sẽ được cập nhật trạng thái
“chờ xử lý”

Nếu Quý khách vẫn cần bổ sung thêm
chứng từ/ hồ sơ, Quý khách có thể click

vào                          để hoàn tất .Nộp bổ sung
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MẸO VẶT (TIPS)



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRỰC TUYẾN
Mẹo vặt (TIP)
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a. Tra cứu Phí bảo hiểm đến hạn và lịch 
sử thanh toán của tất cả hợp đồng một 
cách nhanh chóng từ màn hình chủ

• Bấm nút “Phí bảo hiểm định kỳ”

• Hệ thống hiển thị màn hình gồm 2 tab

    - “Phí bảo hiểm đến hạn”

    - “Lịch sử thanh toán”

• Người dùng lựa chọn số Hợp đồng và 
khoảng thời gian muốn tra cứu

• Bấm tìm kiếm

3.1. Truy cập từ màn hình
“thông tin tổng quan” (dashboard)
các thông tin

https://khachhang.mbages.life

Ghi chú:
01: Bấm để xem phí bảo hiểm đến hạn

02: Bấm để xem lịch sử thanh toán

03: Chọn số hợp đồng

04: Chọn khoảng thời gian tìm kiếm

05: Bấm tìm kiếm

01 02

04 0503

01 02
03

04

05
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b. Danh sách Thư thông báo của tất cả 
hợp đồng

• Người dùng lựa chọn số Hợp đồng và 
khoảng thời gian muốn tra cứu

• Bấm tìm kiếm

3.1. Truy cập từ màn hình
“thông tin tổng quan” (dashboard)
các thông tin

https://khachhang.mbages.life

Ghi chú:
01: Chọn số hợp đồng

02: Chọn khoảng thời gian tìm kiếm

03: Bấm tìm kiếm

01

02

03

01 02 03
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c. Danh sách Thư xác nhận của tất cả 
hợp đồng

• Người dùng lựa chọn số Hợp đồng và 
khoảng thời gian muốn tra cứu

• Bấm tìm kiếm

3.1. Truy cập từ màn hình
“thông tin tổng quan” (dashboard)
các thông tin

https://khachhang.mbages.life

Ghi chú:
01: Chọn số hợp đồng

02: Chọn khoảng thời gian tìm kiếm

03: Bấm tìm kiếm

01 02 03
01

02

03
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3.2. Đổi mật khẩu

Khi Khách hàng thực hiện đăng 
nhập lần đầu, sau khi điền tên 
đăng nhập và mật khẩu mặc định 
do hệ thống cung cấp

Hệ thống sẽ chuyển sang trang “đổi 
mật khẩu” yêu cầu khách hàng đổi 
mật khẩu,  mục đích nhằm đảm 
bảo tính bảo mật cho tài khoản

Sau khi đăng nhập thành công vào 
hệ thống, Khách hàng có thể đổi 
mật khẩu theo 2 cách:

Ghi chú:
01: Điền mật khẩu hiện tại

02: Điền mật khẩu mới

03: Xác thực lại mật khẩu mới

04: Bấm xác nhận

01

02

03

04
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3.2. Đổi mật khẩu

Cách 1: Truy cập từ menu góc 
trên bên phải:

• Bấm vào hình đại diện/ tên 
khách hàng

• Bấm “Thay đổi mật khẩu”

https://khachhang.mbages.life

Ghi chú:
01: Ấn vào menu

02: Ấn vào nút thay đổi mật khẩu

03: Ấn vào hình đại diện để hiển thị menu

04: Ở trong menu bấm vào “thay đổi mật khẩu”

01

02

03

04
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3.2. Đổi mật khẩu

Cách 2: Truy cập từ thông tin 
khách hàng

• Bấm “Đổi mật khẩu”

• Sau khi đổi mật khẩu, khách hàng 
tiến hành đăng nhập lại “Hành 
trình của tôi”

Lưu ý: Mật khẩu mới phải có 8 đến 20 
ký tự, bao gồm chữ viết hoa, viết 
thường, chữ số và ký tự đặc biệt 
(!@#$...)

https://khachhang.mbages.life

Ghi chú:
01: Ấn vào menu

02: Ấn vào nút thông tin tài khoản

03: Ấn vào hình đại diện để hiển thị menu

04: Ở trong menu bấm vào “thông tin tài khoản”

05: Ấn vào đổi mật khẩu

01

02

03

04

05
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3.2. Đổi mật khẩu

Cách 2: Truy cập từ thông tin 
khách hàng

• Bấm “Đổi mật khẩu”

• Sau khi đổi mật khẩu, khách hàng 
tiến hành đăng nhập lại “Hành 
trình của tôi”

Lưu ý: Mật khẩu mới phải có 8 đến 20 
ký tự, bao gồm chữ viết hoa, viết 
thường, chữ số và ký tự đặc biệt 
(!@#$...)

https://khachhang.mbages.life

Ghi chú:
01: Nhập tên đăng nhập

02: Nhập mật khẩu

03: Bấm vào để xác nhận đăng nhập
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3.3. Quên mật khẩu

https://khachhang.mbages.life

Khi bấm vào quên mật khẩu, hệ thống 
hiển thị màn hình cho phép Khách hàng 
nhập thông tin nhận lại mật khẩu

• Tên đăng nhập 

• Số điện thoại

Ngay sau khi Khách hàng cung cấp chính 
xác thông tin, hệ thống sẽ tự động gửi tin 
nhắn SMS với mã đổi mật khẩu.

Nội dung SMS:

Quy khach dang yeu cau thay doi mat khau 
tai Cong thong tin 
https://khachhang.mbageas life. Vui long 
nhap ma <XXXXXX> de doi mat khau, ma co 
hieu luc trong 24h

Khách hàng nhập mã được cung cấp để 
tiến hành đổi mật khẩu mới. 

Sau khi đổi mật khẩu, khách hàng vui 
lòng đăng nhập lại "Hành trình của Tôi"

Lưu ý: 

• Số điện thoại phải trùng với số điện thoại 
liên hệ của Khách hàng

• Mã đổi mật khẩu chỉ có giá trị trong 24 giờ

Ghi chú:
01: Nhận mã đổi mật khẩu qua SMS

01
01




