CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Chúng tôi luôn coi trọng quyền riêng tư và tính bảo mật cá nhân của khách hàng. Chính vì thế,
chúng tôi cung cấp chi tiết về chính sách bảo mật của MAP Life.
I.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir (sau đây gọi là “MAP Life”)
– Chính sách Bảo vệ Quyền Riêng tư (“Chính sách”)
MAP Life luôn nỗ lực thực hiện hoạt động kinh doanh bằng sự trung thực, chân thành và
công bằng cũng như cam kết tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam
liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân.
Chính sách này quy định cách thức mà MAP Life có thể thu thập, sử dụng, công bố thông
tin cá nhân của khách hàng và quyền tiếp cận, chỉnh sửa thông tin của khách hàng. Chính
sách này áp dụng cho tất cả sản phẩm và dịch vụ do MAP Life cung cấp. Chính sách này
gồm bản tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Anh
và tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên sử dụng.

A.

Các loại Thông tin Cá nhân được Thu thập và/hoặc Lưu trữ

1.

Tùy theo yêu cầu của khách hàng, khách hàng sẽ cung cấp một số thông tin để MAP Life
xử lý yêu cầu của khách hàng. Việc thu thập các thông tin này là nhằm giúp MAP Life
phục vụ khách hàng tốt hơn tùy theo các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho khách
hàng. Dưới đây là vài ví dụ về các loại thông tin mà MAP Life thu thập nếu khách hàng
yêu cầu đồng ý cung cấp:

a.

"Đề nghị MAP Life liên hệ với tôi": Khách hàng sẽ cung cấp Họ tên, số điện thoại & địa
chỉ thư điện tử.

b.

"Đề nghị gửi thông tin về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ”: Khách hàng sẽ cung cấp Tên &
địa chỉ thư tín và/hoặc địa chỉ thư điện tử, thông tin về thu nhập, tuổi, nghề nghiệp và các
thông tin cần thiết khác mà MAP Life cần có để phục vụ theo yêu cầu của bạn.

2.

Thông tin Cá nhân mà MAP Life có quyền thu thập và/hoặc lưu trữ cho mục đích được
nêu tại Chính sách này, bao gồm tất cả thông tin của khách hàng, tên, thông tin liên lạc
(bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc, số điện thoại, số
fax, địa chỉ thư điện tử), thông tin tiểu sử (bao gồm nhưng không giới hạn ngày sinh, quốc
tịch, thông tin CMND hoặc giấy tờ thông hành, giới tính, nghề nghiệp và chức vụ, nền
tảng gia đình và giáo dục…), thông tin bảo hiểm (bao gồm nhưng không giới hạn giá trị
tài khoản, số tiền bảo hiểm, mong muốn và kinh nghiệm đầu tư, danh mục đầu tư, thông
tin và nhu cầu tài chính…), hồ sơ giao dịch, thông tin tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng,
dữ liệu y tế và sức khỏe, và thông tin đối tượng khách hàng hoặc ký hiệu nhận dạng được
lưu trữ trong bản ghi dữ liệu cookie hoặc mã hóa trong bộ xử lý được kết hợp với các
thông tin cá nhân khác (sau đây gọi là “Thông tin Cá nhân”).

3.

Cookies
Cookies là gì? Cookies là các bite thông tin nhỏ được trình duyệt của bạn lưu trữ trên ổ
cứng máy tính của bạn. Mỗi khi bạn truy cập lại trang web của MAP Life, trình duyệt web
của bạn gửi những Cookies này trở lại cho MAP Life để MAP Life có thể tùy chỉnh trải
nghiệm của bạn để phù hợp hơn với sở thích và tùy chọn của bạn hoặc chỉ đơn giản là
hỗ trợ bạn đăng nhập để sử dụng các dịch vụ của MAP Life. Chúng sẽ không được sử
dụng để lưu giữ hoặc xác định các thông tin cá nhân của các khách hàng của chúng tôi.
Các Cookies này đơn giản chỉ nhằm đưa các thông tin bạn cung cấp trên một trang màn
hình sang trang màn hình tiếp theo, giúp bỏ bớt yêu cầu phải cung cấp lại thông tin. Các
Cookies này không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn hoặc của máy tính của
bạn. Bạn có quyền chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận Cookies, tuy nhiên, nếu bạn
từ chối Cookies hoặc nếu chức năng Cookies trên trình duyệt của bạn bị tắt, một vài phần
của trang web này sẽ không hoạt động được.

B.

Mục đích Thu thập, Sử dụng và Chuyển giao Thông tin Cá nhân

1.

Thông tin Cá nhân có thể được thu thập và/hoặc sử dụng bởi MAP Life và/hoặc chuyển
giao cho các tổ chức hoặc cá nhân được đề cập cụ thể trong Chính sách này cho những
mục đích sau:

a.

Xử lý các hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hoặc các tài liệu yêu cầu tham gia các dịch vụ bảo
hiểm khác, cũng như bất kỳ thay đổi, hủy bỏ, khôi phục, tái tục hoặc bất kỳ vấn đề nào
liên quan đến các yêu cầu này.

b.

Làm rõ/xác nhận danh tính khách hàng và xác định các điều kiện và tiêu chuẩn phù hợp
cho việc tham gia bảo hiểm hay các sản phẩm tài chính và dịch vụ khác, và đảm bảo việc
thẩm định cẩn trọng chi tiết đối với khách hàng.

c.

Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng ngày của các dịch vụ cung cấp sản phẩm bảo
hiểm hoặc sản phẩm tài chính hoặc các dịch vụ, sản phẩm khác do MAP Life cung cấp,
bao gồm nhưng không giới hạn việc soạn thảo hợp đồng bảo hiểm, quản lý các tài khoản
của khách hàng, theo dõi mệnh giá sản phẩm bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, thực hiện việc
quản lý và đánh giá các dịch vụ hoặc sản phẩm bảo hiểm hiện tại và trong tương lai và
thẩm định các hợp đồng bảo hiểm mà MAP Life phát hành.

d.

Cung cấp và thiết kế bất kỳ loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ bảo hiểm hoặc tài chính hoặc
sản phẩm, dịch vụ khác.

e.

Giúp khách hàng thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng bảo hiểm bao gồm nhưng không
giới hạn việc thu phí bảo hiểm và thu thập các tài liệu chứng minh.

f.

Tiếp thị sản phẩm bảo hiểm hoặc tài chính (bao gồm nhưng không giới hạn chương trình
quà tặng, chương trình khách hàng thân thiết hoặc chương trình ưu đãi hoặc câu lạc bộ
thành viên) của MAP Life, hoặc của bất kỳ công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, các công

ty liên quan hoặc công ty trong tập đoàn, hoặc ngân hàng đối tác và/hoặc các nhà cung
cấp dịch vụ tài chính, các công ty hoặc tổ chức thông tin và truyền thông, bằng thư, fax,
thư điện tử hoặc các phương tiện thông tin khác, hoặc bằng các cuộc gọi điện thoại đến
khách hàng, mà MAP Life có thể hoặc không được hưởng thù lao (sau đây gọi là “Mục
đích Tiếp thị Trực tiếp”).
g.

Xử lý (bao gồm nhưng không giới hạn việc điều tra và phân tích) bất kỳ yêu cầu giải quyết
quyền lợi bảo hiểm nào theo bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào do MAP Life phát hành và
thực hiện các công việc kiểm tra sức khỏe, và các công việc thẩm định khác.

h.

Kết nối Thông tin Cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn số tiền bảo hiểm) để xác định
và đề xuất bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ bảo hiểm hoặc sản phẩm tài chính hoặc sản
phẩm, dịch vụ liên quan khác vì lợi ích khách hàng.

i.

Khởi tạo và duy trì hồ sơ khách hàng, mô hình kinh doanh, và thực hiện quản trị rủi ro.

j.

Tuân thủ chính sách nội bộ và chương trình tuân thủ nội bộ của MAP Life và các luật, quy
định, quy tắc hoặc hướng dẫn do cơ quan lập pháp hoặc cơ quan khác ban hành mà ràng
buộc MAP Life hoặc bất kỳ công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, công ty liên quan hoặc
công ty trong tập đoàn.

k.

Đáp ứng bất kỳ yêu cầu công bố thông tin mà các luật, quy định, quy tắc hoặc hướng dẫn
do cơ quan lập pháp và cơ quan khác ban hành cho hoặc ràng buộc MAP Life, hoặc bất
kỳ công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, công ty liên quan hoặc công ty trong tập đoàn,
hoặc các ngân hàng đối tác và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ tài chính, các công ty hoặc
tổ chức thông tin và truyền thông.

l.

So sánh Thông tin Cá nhân của khách hàng và các cá nhân khác để chống trùng lắp dữ
liệu, giám sát số tiền bảo hiểm, kiểm tra mức tín dụng, xác nhận dữ liệu hoặc tạo lập hoặc
kiểm tra dữ liệu, bất kể có nhằm mục đích thực hiện các hành động gây bất lợi cho khách
hàng hay không.

m.

Duy trì lịch sử khách hàng (dù có tồn tại bất kỳ mối quan hệ nào giữa khách hàng và MAP
Life hay không) cho mục đích tham khảo trong hiện tại hoặc trong tương lai.

n.

Cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn việc giải
quyết các truy vấn và khiếu nại, thực hiện rà soát chính sách bảo hiểm hoặc phân tích
nhu cầu).

o.

Thực hiện nghiên cứu hoặc khảo sát hoặc phân tích hoặc số liệu hóa thị trường phục vụ
cho việc phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng và phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ
hàng ngày và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ bảo hiểm hoặc tài chính hoặc sản phẩm,
dịch vụ liên quan khác của MAP Life hoặc của bất kỳ công ty mẹ, công ty con, chi nhánh,
công ty liên quan hoặc công ty trong tập đoàn, hoặc các ngân hàng đối tác và/hoặc các
nhà cung cấp dịch vụ tài chính, các công ty hoặc tổ chức thông tin và truyền thông.

p.

Trao đổi với khách hàng qua điện thoại, thư, thư điện tử, fax hoặc bất kỳ phương tiện liên
lạc nào.

q.

Đánh giá các hợp đồng bảo hiểm của khách hàng là đối tượng của các hợp đồng tái bảo
hiểm được thực hiện bởi các nhà tái bảo hiểm hiện tại hoặc dự kiến của MAP Life.

r.

Tiến hành các cuộc kiểm tra y tế hoặc kiểm tra sức khỏe.

s.

Thực hiện bất kỳ quyền được thế quyền hoặc bất kỳ quyền nào mà MAP Life có được
theo các hợp đồng bảo hiểm.

t.

Ngăn cản, phát hiện hoặc báo cáo bất kỳ tội phạm hoặc hành vi gian lận hoặc không trung
thực, hoặc bất kỳ hành vi nào khác có mục đích tương tự.

u.

Cho phép các hiệp hội/tổ chức ngành nghề tiến hành chức năng luật định hoặc các chức
năng khác theo quy định vì lợi ích của ngành bảo hiểm hoặc của bất kỳ thành viên trong
hiệp hội/tổ chức.

v.

Quản lý việc báo cáo và các nghĩa vụ khấu trừ có thể phát sinh theo quy định bởi pháp
luật hiện hành của Việt Nam hoặc các chế định pháp lý khác ngoài lãnh thổ Việt Nam.

w.

Các mục đích khác được thông báo tại thời điểm thu thập thông tin.

x.

Hoàn thành bất kỳ mục đích nào khác có liên quan trực tiếp đến các hạng mục từ mục
(a) đến mục (w) nêu trên.

y.

Khách hàng và các cá nhân khác (bao gồm nhưng không giới hạn những người được
bảo hiểm và người thụ hưởng) cần cung cấp Thông tin Cá nhân cho MAP Life liên quan
đến việc tham gia và tiếp tục thực hiện hợp đồng bảo hiểm với MAP Life, cung cấp các
dịch vụ bảo hiểm và tài chính và tuân thủ bất kỳ luật, quy định, quy tắc, quy chế hoặc
hướng dẫn do cơ quan lập pháp và MAP Life ban hành. Thông tin Cá nhân cũng có thể
được thu thập từ khách hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ bình thường hoặc trong
khi tiếp tục mối quan hệ giữa khách hàng và MAP Life, chẳng hạn, khi khách hàng yêu
cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, hoặc thay đổi các thông tin chi tiết cá nhân hoặc thông
tin người thụ hưởng theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm.

2.

Việc không cung cấp Thông tin Cá nhân có thể dẫn đến việc MAP Life không thể cung
cấp hoặc không thể tiếp tục hợp đồng bảo hiểm, không thể cung cấp các sản phẩm và
dịch vụ bảo hiểm và tài chính, không thể tiếp tục quan hệ kinh doanh giữa khách hàng và
MAP Life trong điều kiện thông thường, và không thể tuân theo bất kỳ luật, quy định, quy
tắc hoặc hướng dẫn do cơ quan lập pháp và các cơ quan khác ban hành.

3.

MAP Life sẽ không sử dụng Thông tin Cá nhân mà không được sự đồng ý của khách
hàng và các cá nhân liên quan cho bất kỳ mục đích nào ngoài các mục đích nêu tại Chính
sách này.

C.

Công khai và Chuyển giao Thông tin Cá nhân
MAP Life cam kết giữ bí mật tất cả Thông tin Cá nhân, nhưng MAP Life có thể cung cấp
Thông tin Cá nhân cho các bên sau đây (trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam) (“Người
nhận”) để thực hiện các mục đích nêu tại Chính sách này:

1.

Bất kỳ công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, các công ty liên quan hoặc công ty trong tập
đoàn.

2.

Các nhà phân phối sản phẩm, đại lý được ủy quyền, công ty bảo hiểm và trung gian của
MAP Life.

3.

Ngân hàng đối tác và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ tài chính, các công ty hoặc tổ chức
thông tin và truyền thông của MAP Life.

4.

Tổng đài, bưu điện, tổ chức nghiên cứu, công ty xử lý dữ liệu được thuê bởi MAP Life.

5.

Tổ chức thu hồi nợ, tổ chức giới thiệu tín dụng, bất kỳ tổ chức tài chính hoặc bên phát
hành thẻ tín dụng/thanh toán liên quan đến tài khoản thanh toán phí bảo hiểm mà MAP
Life sử dụng dịch vụ của họ.

6.

Các bên cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, công ty tái bảo hiểm và công ty điều tra
giải quyết quyền lợi bảo hiểm, các bên tính toán tổn thất bảo hiểm, các nhà cung cấp dịch
vụ quản lý rủi ro mà MAP Life sử dụng dịch vụ của họ.

7.

Các cá nhân hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị, vận hành, kỹ thuật, xử lý dữ liệu,
tiếp thị và khuyến mại, nghiên cứu, thanh toán, in ấn, thu hồi, công nghệ thông tin, tổ chức
chương trình, chuyển phát thư, và thông tin liên lạc, chăm sóc khách hàng, và chương
trình quà tặng, chương trình khách hàng thân thiết hoặc chương trình ưu đãi hoặc câu
lạc bộ thành viên hỗ trợ cho MAP Life.

8.

Bất kỳ hiệp hội hoặc tổ chức ngành nghề, và bất kỳ thành viên hoặc ủy ban của các hiệp
hội hoặc tổ chức đó, bất kỳ cơ quan chính phủ và tư pháp, và các cơ quan thuế hoặc
những người thực thi pháp luật thuế, bất kỳ người nào mà MAP Life hoặc các công ty
mẹ, công ty con, chi nhánh, công ty liên quan và công ty trong tập đoàn được yêu cầu
phải chuyển giao và công khai Thông tin Cá nhân liên quan.

9.

Các bên khác được thông báo cho khách hàng tại thời điểm thu thập thông tin.

10.

Thông tin Cá nhân có thể được xử lý, lưu giữ bởi, tiết lộ cho, được sử dụng bởi hoặc
chuyển giao cho Người nhận tại bất kỳ quốc gia hoặc nơi nào ngoài lãnh thổ Việt Nam
trong trường hợp MAP Life xem xét tính phù hợp của bất kỳ mục đích nào được quy định
tại Chính sách này, mà MAP Life có thể hưởng hoặc không được hưởng thù lao. Những
Thông tin Cá nhân này có thể được xử lý, lưu giữ, sử dụng hoặc tiết lộ công khai theo
các luật, quy định, quy tắc, hướng dẫn hoặc thông lệ bao gồm bất kỳ hành vi và lệnh nào
của chính phủ quốc gia đó.

D.

Duy trì Thông tin Cá nhân
MAP Life sẽ thực hiện tất cả các biện pháp khả thi nhằm:

1.

Đảm bảo tính chính xác của Thông tin Cá nhân và xóa bỏ những Thông tin Cá nhân này
sau khi hoàn thành các mục đích được nêu tại Tuyên bố này.

2.

Xóa bỏ Thông tin Cá nhân không còn được yêu cầu cho các mục đích được nêu tại Chính
sách này trừ khi việc xóa bỏ thông tin bị cấm bởi bất kỳ luật nào hoặc nếu các quy định
liên quan đến nhu cầu xã hội không yêu cầu khác đi.

3.

Đảm bảo Thông tin Cá nhân được bảo vệ và không bị tiếp cận mà không được phép,
không bị xóa bỏ, làm mất hoặc bị thất thoát một cách thiếu kiểm soát, hoặc bị sử dụng
không đúng các mục đích được nêu tại Chính sách này.

4.

Đảm bảo Thông tin Cá nhân sẽ được lưu giữ bằng biện pháp an toàn và không được lưu
giữ lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích được nêu tại Chính sách này.

5.

Tuân thủ tất cả các yêu cầu có liên quan của pháp luật Việt Nam.

E.

Tiếp cận và Chỉnh sửa Dữ liệu

1.

Theo quy định pháp luật Việt Nam, bất kỳ cá nhân nào cũng có quyền:

a.

Kiểm tra việc MAP Life có lưu giữ Thông tin Cá nhân của cá nhân đó hay không, và, tiếp
cận Thông tin Cá nhân đó;

b.

Yêu cầu MAP Life chỉnh sửa Thông tin Cá nhân của cá nhân nếu thông tin không chính
xác;

c.

Tìm hiểu rõ ràng các chính sách và thủ tục của MAP Life liên quan đến Thông tin Cá nhân
và được thông báo về loại Thông tin Cá nhân mà MAP Life lưu giữ.

2.

Theo quy định của pháp luật, MAP Life có quyền tính phí hợp lý đối với việc xử lý bất kỳ
yêu cầu tiếp cận thông tin nào.

3.

Bất kỳ yêu cầu tiếp cận hoặc chỉnh sửa Thông tin Cá nhân nào, hoặc thông tin liên quan
đến chính sách và thủ tục và loại Thông tin Cá nhân được lưu giữ có thể gửi đến địa chỉ
sau:
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir
-

Trụ sở chính:
Tầng 18, tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Q1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 2220 1050 // Fax: (84-28) 3823 7349

-

Văn phòng tại Hà Nội:
Tầng 9, tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3934 4939 // Fax: (84-24) 3934 4940

F.

Email liên hệ: dichvukhachhang@map-life.com.vn

Câu hỏi chung
Trường hợp bất kỳ cá nhân nào có câu hỏi liên quan đến Chính sách này, hoặc trường
hợp khách hàng không muốn nhận bất kỳ khuyến mại hoặc đề nghị giao kết nào trực tiếp
từ MAP Life, vui lòng liên hệ với MAP Life theo địa chỉ được nêu tại mục E (3).

II.

Bảo mật dữ liệu

A.

Bảo mật dữ liệu

1.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir (gọi tắt là “MAP Life”) xem bảo
mật dữ liệu là vấn đề ưu tiên hàng đầu và nỗ lực tối đa để bảo vệ dữ liệu cá nhân của
Quý khách không bị nhận hoặc sử dụng không đúng thẩm quyền hoặc không chủ ý. MAP
Life thực hiện nhiều biện pháp để bảo mật dữ liệu cá nhân của Quý khách như trong
phạm vi hệ thống phần cứng và phần mềm công nghệ thông tin, hệ thống điện tử và các
chính sách quản lý. Trang thông tin điện tử của MAP Life hỗ trợ việc sử dụng công nghệ
mã hóa SSL 128 bit – một công nghệ mã hóa dữ liệu trên internet đã được chuẩn hóa và
công nhận.

2.

Các thông tin cá nhân khách hàng đã cung cấp sẽ được tiếp cận bởi một số nhân viên và
đại lý của MAP Life, những người cần biết các thông tin đó để phục vụ các yêu cầu của
bạn. MAP Life duy trì các biện pháp và quy trình bảo vệ thông tin tuân thủ các quy định
của pháp luật nhằm bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn. MAP Life sẽ lưu giữ các thông
tin thu thập được trong thời gian pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

3.

Bằng việc truy cập trang web của chúng tôi và cung cấp thông tin, MAP Life có thể lấy
được các thông tin chung mang tính thống kê (từ các tập tin nhật ký (log files)) ví dụ như:
tên miền, địa chỉ IP hoặc loại trình duyệt của những người sử dụng trang web của chúng
tôi. Các thông tin lấy được từ tập tin nhật ký (log file) không chứa đựng các thông tin giúp
xác định danh tính cá nhân, như tên, địa chỉ, điện thoại, v.v… và chỉ được sử dụng cho
mục đích thống kê chung.

4.

Hệ thống máy chủ quản lý mạng của MAP Life đã được thiết lập “tường lửa”. MAP Life
chịu trách nhiệm giám sát và cập nhật hệ thống để bảo vệ hệ thống không bị xâm nhập
trái phép và không bị sử dụng bởi người không có thẩm quyền. Do dữ liệu cá nhân của
Quý khách vẫn có thể bị tiết lộ trong quá trình trao đổi thư điện tử, MAP Life khuyến nghị
Quý khách gửi thư điện tử qua mục “Liên hệ với chúng tôi” ở trên trang web của chúng
tôi.

B.

Chống gian lận qua mạng
Quý khách và MAP Life đều đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn việc gian lận
qua mạng điện tử. Một mặt, MAP Life nỗ lực tối đa trong việc duy trì bảo mật hệ thống ở
mức độ cao. Tên tài khoản Dịch vụ điện tử và mật khẩu của Quý khách là duy nhất và
không giống với người khác, và MAP Life sẽ không bao giờ hỏi Quý khách về mật khẩu
truy cập Dịch vụ điện tử. Mặt khác, Quý khách cần bảo mật tên tài khoản Dịch vụ điện tử
và mật khẩu của Quý khách, Quý khách không được tiết lộ, thông báo và/hoặc cung cấp
tên tài khoản Dịch vụ điện tử và/hoặc mật khẩu cho người khác, hoặc sử dụng Dịch vụ
điện tử cùng với người không được phép cho cùng một tài khoản. Quý khách không nên
sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách (ví dụ như ngày sinh nhật, số điện thoại hoặc
tên tiếng Anh của Quý khách) hoặc mã kết hợp có thể dễ dàng bị mã hóa để đặt mật khẩu
cho tài khoản Dịch vụ điện tử. Ngay khi phát hiện mật khẩu Dịch vụ điện tử của mình bị
tiết lộ, mất hoặc bị trộm hoặc khi có nghi ngờ về việc sử dụng hoặc có giao dịch trái phép
đối với tài khoản Dịch vụ điện tử của mình, Quý khách cần thông báo ngay lập tức, không
trì hoãn cho MAP Life.

