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1. Truy cập từ website công ty bằng máy tính
Bước 1. Vào website công ty www.cathaylife.com.vn, nhấn vào “Đăng ký” như hình

2. Truy cập từ website công ty bằng điện thoại
Bước 1. Vào website công ty www.cathaylife.com.vn, nhấn vào icon như hình
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Bước 2. Sau khi nhấn vào icon trên sẽ lập tức dẫn đến trang Cổng thông tin khách hàng.
Tại đây, vui lòng nhấn vào “Tạo tài khoản” để bắt đầu.

3. Tạo tài khoản
Bước 1. Nhập thông tin
Quý khách vui lòng nhập các thông tin dưới đây:
Thông tin Quý khách bắt buộc phải nhập vào bao gồm:
- Số hợp đồng: Nếu Quý khách có nhiều hơn 1 hợp đồng, Quý khách có thể chọn một
trong những hợp đồng đó để nhập. Nếu Quý khách không nhớ số hợp đồng, quý
khách có thể gọi tới Tổng đài chăm sóc khách hàng – 028 6255 6393 – để được nhân
viên hỗ trợ.
- Tên đăng nhập : Quý khách chọn tên đăng nhập
- Mật khẩu: Mật khẩu có từ 8 -12 ký tự, bao gồm chữ cái hoặc số.
- Xác minh mật khẩu: Quý khách nhập lại mật khẩu đã nhập ở trên.
- Số điện thoại di động: Là số điện thoại mà Quý khách đã cung cấp cho Cathay khi
mua hợp đồng. Nếu Quý khách đã thay đổi số điện thoại hay chưa cung cấp số cho
Công ty thì Quý khách vui lòng gọi đến Tổng đài chăm sóc khách hàng – 028 6255
6393 – để nhân viên giúp Quý khách cập nhật số điện thoại mới. Quý khách vui lòng
dùng số điện thoại này để tiếp tục đăng ký.
Thông tin không bắt buộc nhập:
- Email : Quý khách có thể nhập email mà Quý khách hiện đang sử dụng.
Sau khi nhập đầy đủ thông tin ở trên, Quý khách vui lòng nhấn vào “Tiếp” để đi tới
những bước tiếp theo

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay – Việt Nam
Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Quận 1, TP. HCM
028 – 6255 6393
www.cathaylife.com.vn

2/ 4

Hướng dẫn đăng ký Cổng Thông Tin Khách Hàng Cathay Life

Bước 2. Nhập OTP
- Mã OTP ( Mật khẩu một lần) đã được gửi thông qua Số điện thoại/ Email mà Quý
khách vừa nhập.
- Nhập mã OTP. Trong trường hợp không nhận được mã hoặc nhập sai mã, Quý khách
vui lòng nhấn vào nút “ Gửi lại mã OTP” để hệ thống gửi lại.
- Nhấn “ Tiếp”
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Bước 3. Đăng ký thành công
- Quý khách vui lòng nhấn vào “ Đăng nhập ngay lập tức” để trải nghiệm Cổng thông
tin khách hàng Cathay VN.

--HẾT--
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