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1.  Загальна інформація про систему самообслуговування «Мій life:)» 

1.1  Безпека Ваших даних 

Система самообслуговування «Мій life:)» - зручний та безпечний спосіб для дистанційного 

керування своїм номером та контролювання витрат.  

life:) гарантує безпеку збереження даних та нерозголошення конфіденційної інформації. Щоб 

унеможливити доступ до даних стороннім особам, користувач системи самообслуговування має 

слідувати наступним порадам: 

- Не розголошувати інформацію щодо Суперпаролю Вашого номеру 

- Не зберігати в пам’яті інтернет-браузера данні щодо логіну та паролю 

- Використовувати опцію «Вихід» для завершення роботи з системою 

Дотримання цих порад сприятиме безпечній роботі з системою, будь ласка, пам’ятайте про них. 

1.2  Можливості і переваги системи обслуговування «Мій life:)» 

Система самообслуговування «Мій life:)» дозволяє користувачу своєчасно отримувати інформацію 

щодо свого номеру, змінювати умови обслуговування та керувати послугами в режимі реального 

часу. Достатньо один раз зареєструватись в системі, щоб надалі отримувати доступ до керування 

номером в будь-який зручний час, в будь-якому місті, де є доступ до мережі Інтернет. Реєстрація 

не потребує внесення будь-яких особистих даних, достатньо лише ввести номер та Суперпароль.   

Однією з переваг системи є доступність інформації, яка була в минулих періодах, до реєстрації. 

Наприклад, інформація про витрати доступна за 3 останні місяці, інформація про платежі – за 12 

останніх місяців незалежно від дати реєстрації в системі. 

Ще одна важлива перевага – це надання інформації про баланс та загальні витрати в режимі 

реального часу, за виключенням випадків, коли відсутня така технічна можливість (наприклад, 

використання номеру в роумінгу, незавершена Інтернет сесія тощо). Якщо користувач підключає та 

відключає певні послуги чи змінює тарифний план, такий запит також виконується в режимі 

реального часу, протягом декількох хвилин. 

Система самообслуговування «Мій life:)» надається безкоштовно і автоматично всім абонентам 

life:) та не потребує додаткової активації з боку оператора. 

1.3  Вимоги до програмного забезпечення кінцевого обладнання. 

Користуватись системою «Мій life:)» можливо з використанням наступних інтернет-браузерів: 

- Internet Explorer, версія 8 та вище 

- Mozilla Fire Fox, версія 3 та вище 

- Opera, версія 10 та вище 

- Chrome, версія 12 та вище 

  



2.  Початок роботи з системою самообслуговування «Мій life:)» 

2.1  Як зареєструватись в системі. 

Для реєстрації в системі перейдіть за посиланням: https://my.life.ua/  

Заповніть форму для входу в системі самообслуговування: введіть номер та Суперпароль. 

 

Щоб дізнатись, як отримати Суперпароль, скористайтесь підказкою біля відповідного поля – 

натисніть   

2.2  Перший вхід до системи. 

Після реєстрації, при першому вході в систему, підтвердить згоду з Правилами користування 

системою: 

 

Вікно згоди буде недоступно при подальшому користуванні.  

2.3  Особистий Суперпароль. 

Для зручності при користуванні системою самообслуговування, надається можливість встановити 

Особистий Суперпароль. Особистий Суперпароль - це комбінація цифр, яку користувач обирає і 

встановлює особисто, згідно до діючих правил.  

Правила створення особистого Суперпаролю: 

- Суперпароль має складатись з 6 символів 

- Символами можуть бути тільки цифри 



- Для безпеки паролю, не використовуйте однакові цифри та послідовні ряди (наприклад 

111111, 123456) 

- Для безпеки паролю не використовуйте особисті дані (дати народження чи паспорта), які 

можуть бути відомі стороннім особам 

Встановлений Суперпароль діє на постійній основі. Підставою для зміни є запит на створення 

нового Суперпаролю. 

Щоб встановити особистий Суперпароль, оберіть закладку «ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ» - «ОСНОВНІ 

ФУНКЦІЇ» - «ЗМІНА СУПЕРПАРОЛЮ». 

3.  Розділ «Основна інформація» 

3.1  Підрозділ «Загальна інформація»  

Щоб отримати загальну інформацію про номер, стан рахунку, тарифний план тощо, відкрийте 

розділ «Основна інформація» - і підрозділ «ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ»: 

 

 

В підрозділі надається наступна інформація: 

- номер телефону 

- тарифний план 

- дата активації 

- статус лінії 

- основний рахунок 

- бонусний рахунок 

- додаткові баланси (СМС, Інтернет тощо) 

- модель телефону 

- обрана мова спілкування з life:) 

- термін дії номеру 

- інформація про PIN, PUK код 



 

3.2  Основна інформація: функції 

Використовуючи це меню, Ви можете налаштовувати основні базові функції номера.  

Доступні для змін функції: 

- замовлення налаштувань 

- зміна мови 

- переадресація дзвінків 

- зміна Суперпаролю 

- блокування SIM- карти 

- замовлення переведення балансу 

- керування рекламними повідомленнями 

 

3.2.1  Замовлення налаштувань 

Щоб настроїти доступу в Інтернет на телефоні чи планшеті, скористайтесь замовленням 

налаштувань:  

 

Оберіть необхідний тип налаштувань та натисніть «Замовити».  

Налаштування надійдуть на телефон протягом декілька хвилин. Надіслані налаштування необхідно 

зберегти. Якщо телефон запитає пароль для збереження, необхідно набрати «1234». Після 

збереження налаштувань, телефон необхідно вимкнути і ввімкнути. 

3.2.2  Зміна мови 

Ви можете обрати звучну для Вас мову спілкування з life:), для цього  оберіть функцію «Змінити 

мову». Доступні наступні варіанти: 

- Українська (українська мова, кириличні символи) 

- Російська (російська мова, кириличні символи) 

- Англійська (англійська мова, латинські символи) 

- Українська транслітерація (українська мова, латинські символи) 

- Російська транслітерація (російська мова, латинські символи) 



 

Оберіть ту мову, яка Вам підходить, та натисніть «ЗМІНИТИ». 

Зміни набудуть чинності протягом декількох хвилин і в подальшому Ви будете отримувати 

повідомлення від life:) тією мовою, яка була встановлена по номеру. 

3.2.3  Переадресація викликів 

Ви можете дистанційно керувати переадресацією. Оберіть функцію «Переадресація дзвінків»: 

 

Оберіть необхідний тип переадресації (поставивши «галочку»), вкажіть номер для переадресації 

та натисніть «Зберегти». 

Для відключення переадресації, зніміть «галочку» з потрібного типу переадресації або оберіть 

опції «Вимкнути всі». 

Зміни набудуть чинності протягом декількох хвилин. 

3.2.4  Зміна Суперпаролю 

Ви маєте можливість обрати свій власний Суперпароль. Оберіть функцію «Змінити Суперпароль» 



 

Заповніть дані щодо «Ваш пароль», «Новий пароль» та «Повторіть новий пароль» згідно інструкції 

та натисніть кнопку «Змінити». 

Зміни набудуть чинності протягом декількох хвилин. 

3.2.5  Блокування у зв’язку з втратою 

В разі необхідності, Ви можете заблокувати Вашу SIM-карту. Оберіть функцію «Блокування у 

зв’язку з втратою»: 

 

Щоб заблокувати SIM-карту натисніть кнопку «Блокувати». Ви побачите запит на підтвердження 

дії. Підтвердить запит на блокування натиснувши «ТАК», або натисніть «ВІДМІНА» для скасування 

блокування. Зміни набудуть чинності протягом декількох хвилин. 

Зверніть увагу, що для розблокування картки необхідно буде звернутись в Центр обслуговування 

абонентів або зателефонувати до Інформаційно-консультаційного центру.  

3.2.6  Замовлення переведення балансу 

Ви можете відправити іншому абоненту life:) прохання про переказ балансу. Оберіть функцію 

«Замовлення переведення балансу»: 



 

Оберіть код «063» чи «093», введіть номер абонента та натисніть кнопку «ЗАПИТАТИ». 

Запит буде доставлений іншому абоненту протягом декількох хвилин. 

3.2.7  Управління рекламними повідомленнями 

Ви можете керувати рекламними повідомленнями, які надходять на Ваш номер. Оберіть функцію 

«Управління рекламними повідомленнями»: 

 

По замовченню, по номеру активні всі типи інформаційних та рекламних повідомлень.   

Для управління рекламними повідомленнями поставте чи зніміть «галочку» навпроти обраного 

типу повідомлення та натисніть опцію «ЗБЕРЕГТИ». 

Зміни набудуть чинності протягом декількох хвилин. Якщо по номеру були заздалегідь 

запрограмовані певні рекламні СМС, вони можуть ще надходити протягом одного тижня. 

 

4.  Розділ  «Операції» 

4.1  Операції – Платежі 

Ви можете переглянути історію платежів за останні 12 місяців. Для перегляду історії платежів 

оберіть функцію «Платежі»: 



 

Оберіть місяць, за який потрібна інформація, та натисніть кнопку «ЗГЕНЕРУВАТИ ЗВІТ». 

Запит буде виконано протягом декількох хвилин. Звіт буде наданий у вигляді текстового файлу в 

форматі Excel і буде збережено в історії звітів. 

 

4.2  Операції – Витрати 

Ви можете переглянути загальні витрати по Вашому номеру. Історія витрат доступна за попередні 

6 місяців. Для перегляду оберіть функцію «Витрати»: 

 

Оберіть місяць, за який потрібна інформація, та оберіть «ТИП ЗВІТУ». Є два типи звіту: 

- Загальний звіт (надається інформація про загальні витрати по номеру: скільки разом будо 

витрачено на дзвінки, на СМС, на Інтернет і загальна сума витрат). Цей звіт надається без 

додаткової оплати. 

- Детальний (надається деталізований звіт щодо витрат по номеру). 

Натисніть кнопку «ЗГЕНЕРУВАТИ ЗВІТ». 

Запит буде виконано протягом декількох хвилин. Після завершення операції, на телефон буде 

відправлено підтверджувальне СМС. Звіт буде наданий у вигляді текстового файлу в форматі Excel 

і буде збережено в історії звітів: 



 

 

5.  Розділ «Тарифні плани та послуги» 

5.1  Підрозділ «Тарифні плани» 

5.1.1  Типи тарифних планів 

Щоб переглянути умови умови існуючого тарифного плану, або щоб змінити тарифний план, 

оберіть розділ «Тарифні плани». 

Надається інформація про назву тарифного плану и статус. Можливі статуси: 

- Діючий (тарифний план доступний для підключення) 

- Недіючий (тарифний план недоступний для підключення) 

 

Щоб дізнатись умови існуючого тарифу, натисніть на назву тарифу. 

Щоб дізнатись про інші тарифи, доступні для Вашого номеру для підключення, натисніть опцію 

«Інші тарифи в межах діючої форми обслуговування» 

 

Перелік тарифів буде залежати від форми підключення номеру. 

5.1.2  Зміна тарифного плану 

Щоб змінити тарифний план, оберіть вигідний для Вас тариф з переліку та натисніть кнопку 

«Перейти»: 



 

Підтвердить перехід натиснувши «ТАК», якщо згодні, або «НІ», щоб відмінити запит. 

 

В разу підтвердження зміна тарифу відбудеться протягом декілька хвилин. Після зміни Ви 

отримаєте підтвердження у вигляді СМС. 

5.2  Підрозділ «Послуги» 

5.2.1  Типи доступних послуг 

Щоб ознайомитись з переліком доступних послуг, підключити чи відключити потрібну послугу, 

оберіть підрозділ «Послуги». Доступні наступні види послуг: 

- Мобільний Інтернет (послуги для користування Інтернет) 

- Обмін повідомленнями (послуги для користувачів СМС та ММС) 

- Голосові послуги (додаткові послуги для більш вигідних тарифів на дзвінки) 

- Розважальні послуги (послуги для завантаження ігор, музики тощо) 

- Допоміжні послуги (додаткові послуги для номеру) 

- Міжнародні послуги (послуги для дзвінків чи СМС за кордон і у роумінгу) 



 

5.2.2  Підключення послуг 

Оберіть необхідну послугу. Щоб ознайомитись з умовами послуги, натисніть на назву послуги. 

Щоб підключити (відключити) послугу, натисніть кнопку «АКТИВУВАТИ» чи «ДЕАКТИВУВАТИ»: 

 

Підтвердить перехід натиснувши «ТАК», якщо згодні, або «НІ», щоб відмінити запит. 

 

В разу підтвердження підключення відбудеться протягом декілька хвилин. Після підключення Ви 

отримаєте підтвердження у вигляді СМС. 



6.  Розділ «Online- послуги поповнення» 

6.1  Безпека проведення платежів 

Ви можете поповнити рахунок через ВЕБ-сайт банківською платіжною карткою. Це швидкий та 

безпечний спосіб поповнення рахунку без комісії. Безпека online- платежів гарантується 

партнерами, які проводять ці поповнення. life:) партнери: 

- компанія «Portmone» 

- компанія «Easy Pay» 

- компанія «ПриватБанк» 

Деталі та технічні можливості кожної компанії надані на відповідному платіжному сайті. 

6.2  Поповнення рахунку 

Для поповнення оберіть розділ «Online- послуги поповнення» та натисніть посилання «Перейти на 

сайт платіжної системи» для процедури поповнення: 

 

Процес зарахування коштів (після списання з платіжної картки) зазвичай займає до 10 хвилин. 

Після поповнення рахунку Ви отримаєте підтвердження у вигляді СМС. 

7.  Канали підтримки системи обслуговування 

7.1  Загальна інформація про канали підтримки 

life:) цілодобово надає інформаційну підтримку щодо системи самообслуговування та щодо будь-

яких інших питань стосовно послуг Компанії.  

Оберіть зручний для Вас канал підтримки: 

- Дзвінок до інформаційно-консультаційного центру life:)  

- Online чат з оператором  

- Запит на e-mail  

 



 

7.2  Online чат  

Натисніть опцію «Online чат». Відкриється вікно: 

 

Заповніть поля «Ім’я», електрона адреса, оберіть «Тему» і задайте своє питання. Натисніть кнопку 

«Почати спілкування» для з’єднання з Call центром. «Online чат» працює цілодобово і надає 

інформаційну підтримку в режимі реального часу. 

 Опція «Online чат» гарантовано працює при використанні наступних інтернет-браузерів та інших 

апаратних вимог: 

- Internet Explorer, версія 8 та вище 

- Mozilla Fire Fox, версія 3 та вище 

- Opera, версія 10 та вище 

- Chrome, версія 12 та вище 

7.3  Задати питання на e-mail 

Натисніть опцію «Задати питання». Відкриється вікно:  



 

Заповніть поле «Ім’я», «Email», «Тема повідомлення», «Питання». Якщо бажаєте зберегти Email 

для подальшого листування, поставте галочку в опції «Зберегти Email». Натисніть кнопку 

«ВІДПРАВИТИ» для того, щоб надіслати листа. 

ВАЖЛИВО! Відповідь на питання буде надано протягом 1-3 днів. Якщо питання носить терміновий 

характер або Ви бажаєте отримати відповідь одразу, скористайтесь іншими каналами підтримки, 

які працюють в режимі реального часу – це дзвінок до Call центру або «Online чат» з оператором. 

8.  Завершення роботи в системі «Мій life:)» 

Для завершення роботи з системою, натисніть опцію «Вийти»: 

 

Всі дані, які були завантажені протягом роботи (звіти по витратах, звіти по платежам) будуть 

автоматично збережені і доступні для подальшого користування. 

В разі виникнення питань, пропозицій чи зауважень стосовно системи обслуговування, 

звертайтеся будь-яким зручним для Вас способом в службу підтримки.  

Дякуємо, що обрали оператора life:). Приємного користування! 

 


