HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG

ManulifeMOVE phiên bản 8.1
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Ứng dụng ManulifeMOVE
Thông tin mới từ
ManulifeMOVE

Số bước chân được
ghi nhận trong ngày

Thông tin Hợp đồng
bảo hiểm

Tiến trình hoàn thành
Chu kỳ vận động
Mục tiêu chiến thắng
bản thân

Thử thách sắp diễn ra
và Mẹo sức khỏe

Giao diện chính

Ứng dụng ManulifeMOVE
Thẻ bảo lãnh
viện phí Manulife

Những tính năng về
sức khỏe

Đánh giá chỉ số sức khỏe

Mục tiêu sức khỏe

Sức khỏe của tôi
Các bài viết về sức khỏe

Ứng dụng ManulifeMOVE

Danh mục thử thách
và phần thưởng

Những thử thách
hằng tuần mà bạn có
thể tham gia

Phần thưởng

Ứng dụng ManulifeMOVE

Danh mục quản lý
thông tin Hợp
đồng bảo hiểm

Thông tin Hợp
đồng bảo hiểm
của bạn

Thông tin đại lý
hỗ trợ

Hợp đồng của tôi

Ứng dụng ManulifeMOVE

Thông tin thiết bị
đếm bước
Cài đặt chung

Thông tin hỗ trợ

Trang cá nhân

Hãy tải ngay ứng dụng ManulifeMOVE bằng 1 trong 3 cách sau:
Tìm kiếm từ khóa ManulifeMOVE tại App Store hoặc Google Play trên
thiết bị của bạn.

Nhấp vào đường link:
https://itunes.apple.com/app/id1031487052
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manulife.move

Quét mã QR code:
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Hướng dẫn đăng ký tài khoản ManulifeMOVE

Người dùng ManulifeMOVE

Nếu bạn chưa là khách hàng của Manulife
(chưa có Hợp đồng bảo hiểm tại
Manulife), bạn có thể đăng ký tài khoản
Người dùng ManulifeMOVE để tham gia
các thử thách và tận hưởng những ưu đãi
chỉ có trên ManulifeMOVE.

Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản Người dùng ManulifeMOVE
Đăng ký tài khoản người dùng
ManulifeMOVE

Thành viên ManulifeMOVE

Nếu bạn là khách hàng Manulife (người
đang sở hữu ít nhất 01 Hợp đồng bảo
hiểm đang còn hiệu lực tại Manulife) có
thể kích hoạt tài khoản Thành viên
ManulifeMOVE để tham gia các thử thách
và tận hưởng những ưu đãi không giới
hạn chỉ có trên ManulifeMOVE.

Xem hướng dẫn kích hoạt tài khoản Thành viên ManulifeMOVE
Kích hoạt tài khoản Thành viên
ManulifeMOVE
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Các bước đăng ký tài khoản Người dùng ManulifeMOVE

Tiếp theo

Nhấn Cho phép để không bỏ lỡ

thông báo từ ManulifeMOVE nhé!

Tiếp theo

Tiếp theo

1.

Chọn Việt Nam

Tại màn hình đăng

2.

Chọn khu vực bạn đang sinh sống

nhập, chọn Tạo tài

3.

Chọn ngôn ngữ ứng dụng

khoản mới
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Để đăng kí tài khoản Người

Nhập Địa chỉ Email và

Nhập mã xác thực bao gồm 8 ký tự được gửi qua email mà

dùng ManulifeMOVE, chọn

mật khẩu tùy chọn để tạo

bạn sử dụng để đăng kí ở bước 5.

Tôi chưa là Khách hàng

tài khoản đăng nhập trên

*Nếu bạn không nhận được mã OTP, nhấn Gửi lại OTP

Manulife

ManulifeMOVE

Kết nối thiết bị theo dõi sức khỏe
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Kết nối thiết bị theo

Nếu bạn chưa kết nối thiết bị theo dõi sức khỏe ở bước đăng

dõi sức khỏe để hoàn

ký, bạn có thể chọn Kết nối thiết bị tại Trang chủ hoặc

tất đăng ký

Trang cá nhân.
*Nếu thiết bị bạn đang dùng không có trong danh sách, hãy thử kết nối
với thiết bị đó với Google Fit hoặc Samsung Health để kết nối với MOVE.

Trang chủ ManulifeMOVE
sau khi đăng ký tài khoản
thành công

Các bước kích hoạt tài khoản Thành viên ManulifeMOVE

Tiếp theo

Nhấn Cho phép để không bỏ lỡ
thông báo từ ManulifeMOVE nhé!

Tiếp theo

Tiếp theo

1.

Chọn Việt Nam

Tại màn hình đăng

2.

Chọn Khu vực bạn đang sinh sống

nhập, chọn Tạo tài

3.

Chọn Ngôn ngữ

khoản mới
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Để kích hoạt tài khoản

Nhâp số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ Số điện

Mã xác thực OTP sẽ được gửi về số Điện thoại

Thành viên ManulifeMOVE,

thoại và Ngày tháng năm sinh theo thông

đăng ký trên Hợp đồng Bảo hiểm của bạn

Chọn Tôi đã là Khách

tin trên Hợp đồng Bảo hiểm của bạn

hàng Manulife

Tạo tên đăng nhập trên ManulifeMOVE
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Tạo mật khẩu cho Tài khoản Manulife ID – Số điện
thoại đăng ký trên Hợp đồng Bảo hiểm của bạn
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Kết nối ManulifeMOVE với
thiết bị theo dõi sức khỏe
trên điện thoại của bạn

Trang chủ ManulifeMOVE
sau khi Kích hoạt tài
khoản Manulife ID thành
công
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Hướng dẫn đăng nhập
Bạn đã có tài khoản đăng nhập trên ManulifeMOVE, theo dõi cách thức đăng nhập

ManulifeMOVE phiên bản 8.1 dưới đây nhé!

Tại màn hình đăng nhập, sử dụng Địa chỉ email và
mật khẩu để đăng nhập vào ứng dụng.

Trang chủ ManulifeMOVE
sau khi đăng nhập thành
công

Hướng dẫn đăng nhập
Bạn đã có tài khoản đăng nhập trên Trang hợp đồng của tôi ManuConnect, theo dõi cách thức

đăng nhập ManulifeMOVE phiên bản 8.1 dưới đây nhé!

Nhập Số điện thoại và mật khẩu để

Kích hoạt tài khoản

Kết nối ManulifeMOVE với

đăng nhập vào ứng dụng.

Manulife ID thành công

thiết bị theo dõi sức khỏe

trên ManulifeMOVE

trên điện thoại của bạn

Trang chủ ManulifeMOVE
sau khi đăng nhập thành
công

Hướng dẫn đăng nhập
Bạn có đồng thời 2 tài khoản đăng nhập trên ManulifeMOVE và Trang hợp đồng của tôi Manuconnect, theo dõi cách thức đăng nhập
ManulifeMOVE phiên bản 8.1 dưới đây nhé!

Tại màn hình

Sử dụng tài khoản đăng nhập ManulifeMOVE

Đăng nhập

hoặc Trang hợp đồng của tôi ManuConnect

Nhập mã xác thực OTP được gửi qua Số điện thoại/

để đăng nhập trên ManulifeMOVE

Email đăng nhập mà bạn sử dụng ở bước 2

Hướng dẫn đăng nhập
Bạn có đồng thời 2 tài khoản đăng nhập trên ManulifeMOVE và Trang hợp đồng của tôi Manuconnect,
theo dõi cách thức đăng nhập ManulifeMOVE phiên bản 8.1 dưới đây nhé!

Nhập mã OTP được gửi đến Số điện thoại theo
Nâng cấp mật khẩu

Nhập và xác nhận mật khẩu mới để
đồng bộ tài khoản Manulife ID

thông tin đăng ký trên Hợp đồng Bảo hiểm
Lưu ý: Mật khẩu mới sẽ được cập nhật cho tài khoản
đăng nhập trên ManulifeMOVE và ManuConnect

Trang chủ ManulifeMOVE
sau khi đồng bộ tài khoản
và đăng nhập thành công

Đặt lại mật khẩu

Chọn Quên mật khẩu

Chọn nhận mã xác thực OTP qua
Địa chỉ email hoặc Số điện thoại

Nhập Địa chỉ email hoặc Số điện thoại

Đặt lại mật khẩu
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Nhập OTP được gửi tới Địa chỉ email hoặc Số điện thoại

Nhập và xác nhận
mật khẩu mới

Đặt lại mật khẩu
thành công

