راهنمای پرداخت الکترونیکی اقساط بیمهنامه مستمری زنان خانه دار/سپرده زندگی/زندگی جوانان

 -1بر روی لینک بیمه نامه مورد نظر(مستمری زنان خانه دار ،سپرده زندگی یا زندگی جوانان) کلیکک کنیکد کا هکایه ای
مانند شکل زیر باز شود.

 -2نام کاربری ،رمز عبور و حاهل عبارت هییح را وارد نموده و بر روی دکمه ورود کلیک نمایید.
 نام کاربری" ،شناسه مشتری" یا  8رقم اول شناسه واریز می باشد که در بیمه نامه وجود دارد .رمز عبکور نیکز ککد
ملی شما می باشد.


وجه :بیمهگذارنی که دارنده کارت اعتباری بیمه ملت می باشند و کلمه عبور را از کدملی به رمز دیگری غییر داده
اند ،رمز عبور برابر با کلمه عبور کارت اعتباریشان خواهد بود.

 -3پس از وارد نمودن شناسه کاربری و رمزعبور ،هایهای طبق صویر ذیل نمایان خواهد شد که بیانگر این نکته می باشد
که می بایست رمز عبور بیمهگذار را غییر دهید.
نکته  :از بیمهگذارانی که دارای کارت اعتباری میباشند و قبال اقدام به ورود به سایت کارت اعتباری بیمه ملت نموده و
رمز عبور خود را غییر دادهاند ،غییر رمز درخواست نخواهد شد و این هایه هرفاً برای بیمهگذارانی قابل رویت میباشد که

برای اولین بار وارد سایت می شوند.

 -4پس از غییر رمز ،می بایست " ایید" نموده و بر گزینه ” “okکلیک نمایید.

 -5پس از ایید غییر رمز3 ،سوال امنیتی از شما پرسیده خواهد شد .پس از پاسخگویی ،اقدام به " ایید" نمایید .حتماً
سواالت و پاسخ ها را یادداشت نمایید.
نکته  :جهت پاسخ گویی به سواالت ،کیبورد خود را در حالت ال ین قرار دهید.

پس از پاسخ گویی به سواالت و ایید آنها ،با پیغام "عملیات با موفقیت انجام شد" مواجه خواهید شد.

 -6سپس ،جهت پرداخت قسط بیمهنامه گزینه "حسابهای شما" را انتخاب نمایید و با حرکت موس بر روی گزینه "واریز
به حساب" کلیک کنید.

 -7مبلغ قسط مورد نظر را به ریال وارد نموده و بر گزینه "واریز شود" کلیک نمایید.

در این مرحله ،وارد درگاه پرداخت الکترونیکی بانک میشوید .پس از انتخاب بانک ،به هایه پرداخت الکترونیکی متصل
خواهید شد.
نکته  :در حال حاضر ،پرداخت الکترونیکی بانک پارسیان آماده ارائه خدمات می باشد .در هورت مایل ،میتوانید گزینه
"سایر بانکها" را نیز جهت پرداخت قسط انتخاب نمایید.

-8در انتها پس از وارد نمودن اطالعات و کلیک بر گزینه "پرداخت" وجه قسط مورد نظر پرداخت خواهد شد.

نکته  :خواهشمند است پس از وارد نمودن اطالعات و پرداخت قسط ،یک نسخه کپی از موفقیتآمیز بودن عملیات و یا
حداقل یادداشت شماره راکنش جهت هرگونه اقدامات بعدی نزد خود نگه دارید.

 -9جهت اطمینان از پرداخت مبلغ حق بیمه (قسط) ،از طریق گزینه حسابهای شما ،مطابق شکل زیر بر روی شماره حساب
کلیک نمایید.

 -11هایه ای مانند شکل زیر باز می شود که کلیه راکنش ها(مبالغ بستانکار ،بدهکار و مانده حساب) را همراه با اریخ
واریز و جزئیات دیگر نشان می دهد.

قابل وجه بیمه گذاران میترم:
فرآ یند غییر رمز فقط در اولین پرداخت می بایست انجام شود.خواهشمند است پس از غییر رمز ،شناسه کاربری و رمز جدید
را نزد خود نگه دارید ا در پرداخت های بعدی از آن استااده نمایید.بنابراین در پرداخت های آ ی پس از ورود شناسه کاربری
و رمز عبور ،از مرحله شماره ( 6حساب های شما) شروع کنید.
در هورت بروز هر گونه مشکل از طریق نماینده خود اقدام نمایید.

