
Manual înregistrare și autentificare Cont eLife 

I. ÎNREGISTRARE eLife 

‣Accesati www.lifelinecelulestem.ro 


‣Meniu principal - Contul eLife


‣Click pe Înregistrare


http://www.lifelinecelulestem.ro


‣V-a trimis pe pagina de înregistrare:


1. Registration data  

‣ În formularul din dreapta completați următoarele câmpuri astfel:


•A. Mother’s ID Passport = CNP mamă 


•B. Mother’s Date of Birth = Data de naștere a mamei


•C. Lifekit Number: 


- Acest câmp se completează dacă la momentul înregistrării nașterea nu a avut încă 
loc.


- Lifekit Number se gaseste pe eticheta lipită pe contractul cu CBB Lifeline Services, 
dar și pe partea superioară a cutiei în care se află kitul de recoltare


- Se completează în formular cu ultimele 6 cifre.




•D. Childs Date of Birth = Data de naștere a copilului. Acest câmp se completează 
obligatoriu dacă înregistrarea are loc după naștere.


‣Bifat obligatoriu căsuța cu Terms & Conditions


‣Click Submit


ATENȚIE!  
În cazul în care sarcina este gemelară părinții vor avea 2 coduri Lifekit Number 
DAR vor crea un singur cont. 


În cazul în care aveți 2 contracte cu Lifeline (pentru 2 nașteri diferite) va fi necesară 
crearea a 2 conturi, câte unul pentru fiecare copil pentru aveți contract. 


2. OTP confirmation contact data: 

‣Trebuie să alegeți pe ce număr de telefon să fie transmis codul OTP pentru confirmarea 
datelor și continuarea înregistrării.




‣Trebuie să completați cu numărul de telefon fără 0 în forma 7XX XXX XXX.


‣Dacă aveți număr de telefon din altă țară trebuie să alegeți din drop down țara 
respectivă.


‣După introducerea numărului de telefon dați click pe bifa din dreapta 
numărului de telefon.


‣După aceea veți primi pe numărul de telefon introdus un cod unic OTP pe care trebuie 
să îl introduceți în fereastra nou apărută.


‣Dacă nu ați primit codul OTP în timp util dați click pe Resend OTP Code pentru 
retrimiterea codului.


‣Codul OTP este valabil 1 singură dată, doar în intervalul de timp afișat. 




‣După introducerea codului click Submit.


‣Dacă codul a fost introdus cu succes, în dreptul numărului de telefon apare bifa: 


‣Dați click pe butonul Continue:


3. Filling in information: 

‣Trebuie să completați adresa dumneavoastră de email.


‣Dați click pe butonul: 


4. User login information: 

‣Trebuie să vă alegeți un username - Username care nu va putea fi modificat ulterior.


‣Trebuie sa vă alegeți parola.


‣Trebuie sa reintroduceți parola pentru confirmare.


‣Parola va putea fi schimbată de câte ori este necesar din contul eLife în meniul Settings 
- Change Password. 


‣Click Submit. 




II. AUTENTIFICARE eLife 

‣După ce înregistrarea a fost făcută cu succes vă puteți autentifica (loga) în contul 
dumneavoastră. 


‣Username = username-ul pe care l-ați ales (completat) la înregistrare (pasul anterior)


‣Password = parola pe care ați ales-o la înregistrare (pasul anterior)


‣Click Submit.


ATENȚIE!  
Salvați-vă datele de logare într-un loc sigur, unde să le găsiți ușor!


‣Dacă sunteți deja înregistrat și doriți doar să vă autentificați în contul eLife: 


‣Accesati www.lifelinecelulestem.ro 


‣Meniu principal - Contul eLife


‣Click pe Autentificare


http://www.lifelinecelulestem.ro


III. CONTUL eLife 

FELICITĂRI ați intrat cu succes în contul eLife! 

‣Pentru a activa contul dumneavoastră trebuie obligatoriu să verificați datele salvate în 
sistemul nostru, prezente în coloana din stânga. Dacă anumite date nu mai sunt de 
actualitate sau lipsesc, EX: Nr. de telefon, email, adresa etc., introduceți noile date în 
coloana din dreapta. 


‣Bifați căsuța de agreare a termenilor și condiților GDPR și click pe butonul Submit:


‣După acest pas, veți vedea în stânga Meniul Principal:


Edit your data - Editare date personale


Online Payment - Plăți online


Reports: 


Payment Plan - Planul de plată


Statement - Desfășurător plăți


Settings:


Change Password - Schimbă parola


Profile Settings - Setări profil cont


În cazul în care întâmpinați dificultăți la înregistrarea sau autentificarea în 
contul eLife ne puteți contacta la:

Email: info@lifeline.com.ro

Whatsapp: 0720072782

Telefon fix: 021.222.16.51


mailto:info@lifeline.com.ro
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