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(Quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Google Chrome để trải nghiệm tốt nhất)
1. GIỚI THIỆU CHUNG
- Cổng thông tin khách hàng là trang web dành riêng cho các Khách hàng đã và
đang tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với FUBON LIFE VIỆT NAM (dưới
đây gọi tắt là FUBON LIFE).
- Thông qua trang web Cổng thông tin khách hàng, Quý khách có thể thực hiện tra
cứu thông tin hợp đồng bảo hiểm cũng như quản lý thông tin cá nhân của mình.
2. TẢI TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN KHÁCH
HÀNG
2.1. Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin Khách hàng qua website:
- Quý khách vui lòng đăng nhập vào website: https://khachhang.fubonlife.com.vn ,
tại màn hình login, nhấn chọn mục “Hướng dẫn sử dụng” để tải về tài liệu hướng
dẫn.

2.2. Để nhận tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin khách hàng qua email: Quý
khách vui lòng liên hệ với các Trung tâm Dịch vụ khách hàng của FUBON LIFE
tại Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh để được hỗ trợ..
3. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
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3.1. Thông tin lưu ý
- Khách hàng là cá nhân hoặc tổ chức đều chỉ được sử dụng 01 (một) tên đăng nhập/
tài khoản để đăng nhập vào hệ thống Cổng thông tin khách hàng.
- Trong quá trình đăng ký tài khoản và thực hiện các thao tác thay đổi thông tin, hệ
thống sẽ yêu cầu Quý khách đăng nhập thông tin số điện thoại/ địa chỉ email để
xác minh. Quý khách vui lòng sử dụng đúng số điện thoại/ địa chỉ email đã đăng
ký với FUBON LIFE trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ hoặc theo yêu cầu thay
đổi nội dung hợp đồng bảo hiểm gần nhất (nếu có) để nhận mã hoặc link xác minh.
3.2. Hướng dẫn đăng ký tài khoản
- Tại màn hình trang chủ, Quý khách nhấn nút “ĐĂNG KÝ”:

-

Tại màn hình “Đăng ký”: Quý khách thực hiện đăng nhập thông tin như hướng
dẫn dưới đây:
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Nhập tên đăng nhập/ tên tài
khoản của Quý khách

Nhập mật khẩu truy cập tài
khoản của Quý khách

Nhập Số CMND hoặc mã hợp
đồng của Quý khách
Nhập số điện thoại/ Email Quý khách
đã đăng ký với FUBON LIFE

-

Sau khi nhấn nút “Đăng ký”, màn hình hiển thị thông tin xác thực OTP: Quý
khách đăng nhập mã OTP nhận được qua điện thoại (hoặc click vào đường link
xác thực trong email được gửi từ FUBON LIFE) và nhấn “Tiếp tục”:

-

Hệ thống thông báo Quý khách đã đăng ký tài khoản thành công:
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 Lưu ý:
- Tên đăng nhập: phải có độ dài từ 6 đến 30 ký tự, chứa chữ, số và không có khoảng
trống.
- Mật khẩu: Nếu mật khẩu dưới 6 ký tự phải đồng thời chứa ký tự đặc biệt, số, chữ
in hoa (ký tự đặc biệt: /,?,!,@,#,$,%,&,*,>,<…).
4. HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN
4.1. Đăng nhập
- Sau khi khởi tạo tài khoản thành công, để đăng nhập, tại màn hình trang chủ, Quý
khách nhập chính xác Tên đăng nhập và Mật khẩu, sau đó nhấn chọn “Đăng nhập”.

4.2.

Hướng dẫn trong trường hợp Quên mật khẩu
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-

Trường hợp Quý khách quên mật khẩu, vui lòng tích chọn “Quên mật khẩu” trên
màn hình chính và thực hiện các bước theo hướng dẫn để cài đặt lại mật khẩu mới:

4.3.
-

Hướng dẫn trong trường hợp Quên tên đăng nhập
Trường hợp Quý khách quên tên đăng nhập, vui lòng tích chọn “Quên tên đăng
nhập” trên màn hình chính và thực hiện các bước theo hướng dẫn để lấy lại tên
đăng nhập:
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 Lưu ý:
- Tên đăng nhập: phải có độ dài từ 6 đến 30 ký tự, chứa chữ, số và không có khoảng
trống.
- Mật khẩu: Nếu mật khẩu dưới 6 ký tự phải đồng thời chứa ký tự đặc biệt, số, chữ
in hoa (ký tự đặc biệt: /,?,!,@,#,$,%,&,*,>,<…).

4.4.

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu
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-

Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, Quý khách có thể thay đổi mật khẩu đăng
nhập bất kỳ lúc nào. Để thay đổi mật khẩu, Quý khách đăng nhập vào tài khoản,
tại menu bên trái màn hình chọn “Thông tin khách hàng”  “Thay đổi mật khẩu”
và thực hiện theo hướng dẫn để thay đổi mật khẩu:

- Mật khẩu mới sẽ có hiệu lực ngay sau khi Quý khách thay đổi.
5. HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
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 Sau khi đăng nhập vào hệ thống Cổng thông tin khách hàng, tại màn hình trang
chủ, Quý khách có thể xem các thông tin liên quan tới tất cả các hợp đồng bảo
hiểm mà Quý khách là Bên mua bảo hiểm tại FUBON LIFE:

 Tra cứu thông tin hợp đồng cụ thể:
- Để tra cứu thông tin 1 hợp đồng cụ thể, Quý khách vui lòng nhấp chọn vào Mã số
hợp đồng cần xem.
(Lưu ý: Nếu “Tình trạng hợp đồng” là “Chấm dứt hiệu lực”, Quý khách sẽ
không thể tiếp tục tra cứu thông tin chi tiết hợp đồng)
 Các thông tin liên quan tới Hợp đồng bảo hiểm:
- Khi chọn Mã số Hợp đồng cần xem, Quý khách có thể tra cứu thông tin chi tiết
của hợp đồng bao gồm:
+ Thông tin Bên mua bảo hiểm: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email.
+ Thông tin Chi tiết hợp đồng: Mã số hợp đồng, sản phẩm bảo hiểm chính, người
được bảo hiểm chính, người được bảo hiểm bổ sung, ngày hiệu lực/ đáo hạn của
hợp đồng, tình trạng hợp đồng, số tiền bảo hiểm, giá trị hoàn lại và giá trị tài
khoản của hợp đồng.
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+ Thông tin Chi tiết sản phẩm: Định kỳ đóng phí, ngày đến hạn đóng phí tiếp theo,
phí bảo hiểm cơ bản, phí bảo hiểm đóng thêm (dự kiến, nếu có), tổng số phí bảo
hiểm, thông tin các sản phẩm trong hợp đồng bảo hiểm.
+ Thông tin Nhân viên tư vấn bảo hiểm: họ tên nhân viên tư vấn , đơn vị kinh
doanh, mã nhân viên tư vấn, điện thoại.
+ Thông tin Người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm,
+ Thông tin Giá trị hợp đồng,
+ Thông tin Lịch sử đóng phí: tra cứu các lần đóng phí, số tiền đóng phí, phương
thức đóng phí và số phiếu thu/ hóa đơn.
+ Thông tin Lịch sử thanh toán: tra cứu các thông tin thanh toán liên quan tới hợp
đồng bảo hiểm
+ Báo cáo thường niên của Hợp đồng
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6. HƯỚNG DẪN GỬI YÊU CẦU TỚI FUBON LIFE QUA CỔNG THÔNG
TIN KHÁCH HÀNG
- Trong trường hợp Quý khách yêu cầu cần giải đáp liên quan tới hợp đồng bảo
hiểm của mình (như yêu cầu Giải quyết quyền lợi bảo hiểm, chi trả quyền lợibảo
hiểm, thay đổi nội dung hợp đồng, chăm sóc khách hàng, phí bảo hiểm) hoặc bất
kỳ nội dung nào khác, Quý khách vui lòng chọn mục “Liên hệ Fubon” tại menu
bên trái màn hình chính và gửi yêu cầu tới Công ty.
(Lưu ý: Quý khách cần nhập nội dung “Tiêu đề” và “Nội dung” yêu cầu để gửi
đi.)
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7. HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐỊA CHỈ/ SỐ ĐIỆN THOẠI QUA
CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
- Để cập nhật thông tin địa chỉ hoặc số điện thoại, Quý khách vui lòng chọn mục
“Thông tin khách hàng”  “Cập nhật thông tin liên lạc” hoặc “ Cập nhật địa chỉ”
tại menu bên trái màn hình chính và làm theo hướng dẫn để cập nhật thông tin địa
chỉ/ số điện thoại:

Lưu ý:
+ Đối với yêu cầu “Cập nhật thông tin liên lạc”: việc thay đổi thông tin liên lạc
mới (bao gồm: số điện thoại/ email) sẽ được áp dụng thay đổi cho tất cả các Hợp
đồng bảo hiểm còn hiệu lực của Quý khách.
+ Đối với yêu cầu “Cập nhật địa chỉ”: Quý khách có thể lựa chọn thay đổi cho từng
hợp đồng hoặc cho tất cả các hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực.
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8. KIỂM TRA HỘP THƯ
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-

Để kiểm tra lại các thư thông báo liên quan tới Hợp đồng bảo hiểm hoặc các yêu
cầu mà Quý khách đã gửi tới FUBON LIFE cũng như phản hồi của FUBON
LIFE, Quý khách có thể vào mục “Hộp thư” ở menu bên trái màn hình hoặc biểu
tượng  bên góc phải màn hình:

-

Tại màn hình “Hộp thư”, mục “Thư từ”: Quý khách có thể tra cứu lại các thư/
thông báo liên quan tới Hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp có nhiều hợp đồng tại
FUBON LIFE Quý khách có thể chọn tìm kiếm theo “Mã số hợp đồng”, hoặc lựa
chọn ngày phát hành thư để tìm kiếm nâng cao theo ngày phát hành:

-

Tại mục “Phản hồi”: Quý khách có thể xem lại các yêu cầu đã gửi hoặc xóa phản
hồi của FUBON LIFE bằng cách nhấn vào biểu tượng view hoặc biểu tượng xóa
tương ứng trên màn hình.
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Với mục tiêu nâng cao trải nghiệm dịch vụ của Khách hàng, FUBON LIFE ghi nhận
và trân trọng ý kiến đóng góp của Quý khách.
Trong quá trình sử dụng nếu có yêu cầu hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ :
Trung tâm Dịch vụ Khách hàng: 024-62827887 (tại TP. Hà Nội) hoặc 028-39296818
(Tại TP. Hồ Chí Minh)
Hoặc Email: csservice.vn@fubon.com
Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng FUBON LIFE!
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