
 خودروهای سواریراهنمای خریذ بیمه نامه شخص ثالث 

 از طریق اپلیکیشن آپ 

  اًجام اقذاهات سیز است:( هستلشم  صذٍر اس طزیق تلفي ّوزاُ) اس طزیق اپلیکیشي آجخزیذ تیوِ ًاهِ شخص ثالث 

                                    

                        

 ؛ذخزیذ یا توذیذ ًوائیاس طزیق اًتخاب گشیٌِ تیوِ ، تذٍى هزاجؼِ حضَری هی تَاًیذ تیوِ ًاهِ شخص ثالث  -1      

 

                             

 )رًگ قزهش(  هزحلِ تؼذ رفتي تِاًتخاب گشیٌِ تیوِ ًاهِ شخص ثالث ٍ  -2

 



   

 ، شزکت تیوِ توایل دارد، هشتزی هتي را هطالؼِ ًوَدُ ٍ در صَرت هَافقت ، هزاتة را تائیذًوایذ .   درایي صفحِ  -3

 ثبت اطالعات مرتبط با خودرو : 

           

                

                                                    

 4گام                        3گام                            2گام                                1گام             

                          
 

                                

 

 

 

 

شوارُ پالک  ، ًَع ، ًَع کارتزی ٍ سال ساخت تز اساس  شاهل درخَاستیاطالػات  ضزٍری است صفحِایي در 

 . تکویل گزددکارت هشخصات خَدرٍ 

راٌّوایی تاشذ ّوکاراى چٌاًچِ در ّز کذام اس هزاحل صذٍر ًیاس تِ  ًکتِ : 

 پاسخگَ  2807تواس   اس طزیق شوارُ ساػتِ 24تصَرت  شزکت تیوِ سیٌا

 خَاٌّذ تَد . 

شمموارُ پممالک خممَدرٍ   -1

طثممق کممارت هشخصممات   

شمموارُ دٍ  شمماهلخممَدرٍ 

رقومممی ، حمممزو پمممالک ٍ 

  .   شوارُ سِ رقوی هی تاشذ

شش حالت  :اًتخاب ًَع خَدرٍ  -2

تؼییي شذُ در ایي تخش هتفاٍت 

ًَع کِ هتقاضی هتٌاسة تا است 

خَدرٍ سَاری هَرد ًظز ، سیلٌذر

      اقذام تِ اًتخاب گشیٌِ صحیح 

 .هی ًوایذ 

ضزٍری است دارًذگاى ًکتِ: 

خَدرٍّای پزایذ ، پیکاى ٍ رًَسپٌذ 

 تؼزیف شذُ استفادُ ًوایٌذگشیٌِ اس 

دارًذگاى در ایي تخش  -3

خَدرٍ ّای سَاری ، 

کارتزی خَدرٍ خَد را 

 تؼییي هی ًوایٌذ . 

در ایي تخش  -4

سال ضزٍری است 

تزاساس ساخت خَدرٍ 

اطالػات هٌذرج در 

تکویل کارت خَدرٍ 

  . شَد



 

 

 

 ثبت اطالعات مرتبط با بیمه نامه فعلی ) آخرین بیمه نامه شخص ثالث ( : 

 

                                  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8گام  7گام  6گام                                     5گام 

تزای تکویل فزآیٌذ   -5

 خزیذ ، ضزٍری است 

سهاى اًقضاء آخزیي تیوِ 

تزاساس اطالػات ًاهِ 

آخزیي تیوِ هٌذرج در 

       ًاهِ شخص ثالث

  .هی تاشذ

تکویل ایي تخش  -6

تؼذاد کَپي سالن تزاساس 

     جاری شواتیوِ ًاهِ 

   هی تاشذ .

 

در تخش تخفیف ػذم   -7

 ضرورت داردخسارت 

سال ػذم خسارت گشیٌِ 

تزاساس اطالػات هَجَد 

تیوِ ًاهِ جاری شوا در

 د. شَتکویل 

الشاهاً تؼذاد سال ػذم  ًکتِ :

در تیوِ  قیذ شذُ خسارت

  شَدًاهِ فؼلی تایذ اًتخاب 

چٌاًچِ هتقاضی اس   -8

هحل تیوِ ًاهِ فؼلی خَد 

خسارتی پزداخت ًوَدُ 

کَپي ( هشخصاً  3تاشذ ) 

تخفیف سٌَات ػذم خسارت 

تصَرت صفز لحاظ آى 

خَاّذ شذ ٍ اهکاى اًتخاب 

تخفیف سٌَات ػذم خسارت 

ًخَاّذ تَد ٍ تیوِ هیسز 

ًاهِ تذٍى تخفیف سٌَات 

 ػذم خسارت صادر خَاّذ

 شذ. 



 

 12گام                                  11گام                           10گام                           9گام              

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در ایي هزحلِ اطالػات   -9

هزتثط تا تیوِ گذار دریافت 

هی گزدد ٍ هتقاضی کذ هلی 

ٍ تاریخ تَلذ خَد را ثثت 

ٍ اطالػات هزتثط هی ًوایذ 

ًام ٍ ًام   ) تا هتقاضی 

  ( خاًَادگی ٍ ًام پذر هتقاضی

 هی شَد .  دادُ  تزگشت

 اطالػات : در هزحلِ تاییذ -10

اطالػات  اّویتتا تَجِ تِ 

ٍاردُ جْت صذٍر تیوِ ًاهِ 

اطالػات هزاحل قثل  لذا تواهی

    تصَرت یکجا ًوایش دادُ

هی شَد ) اطالػات خَدرٍ ، 

اطالػات آخزیي تیوِ ًاهِ ٍ 

اطالػات تیوِ گذار ( ٍ 

هتقاضی تایذ تواهی اطالػات 

را تطَر دقیق تزرسی ًوایذ ٍ 

      تغییز در صَرت ًیاس تِ 

هی تَاًذ تِ هزاحل قثل 

تزگزدد ٍ اطالػات ٍاردُ را 

اصالح  ًوایذ ٍ سپس تاییذ 

 ًوایذ . 

تذیْی است اًتخاب گشیٌِ 

تِ هٌشلِ تاییذ تواهی  تاییذ

تَسط هتقاضی  اطالػات ٍاردُ

ٍ صذٍر تیوِ ًاهِ هی تاشذ 

پس اس تزرسی اطالػات ثثت 

 شذُ خَاّذ تَد . 

تز در ایي هزحلِ   -12

اساس اطالػات ٍارد شذُ 

هثلغ حق تیوِ طثق حذاقل 

تؼْذات ٍ پَشش ّا 

هحاسثِ ٍ ًوایش دادُ      

ٍ ّوچٌیي اهکاى  هی شَد 

رٍئیت جشئیات هثلغ 

ٍ سهاى شزٍع  هحاسثِ شذُ

ًیش هیسز     ًاهٍِ اًقضاء تیوِ 

 هی تاشذ . 

تیوِ ًاهِ جذیذ پس  -11

تِ آدرس ثثت اس صذٍر 

شذ لذا  شذُ ارسال خَاّذ

ثثت آدرس دقیق ٍ کذ 

پستی الشاهی هیثاشذ 

ّوچٌیي در سهاى تحَیل 

تیوِ ًاهِ جذیذ ، تیوِ ًاهِ 

قثلی ًیش دریافت ٍ تِ 

شزکت تیوِ سیٌا تز گشت 

 دادُ هی شَد . 



 16گام                                    15گام                              14گام                         13گام            

                         

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طثق تَضیحات  -15

صفحِ اتتذایی اپلیکیشي 

سِ فقزُ هتقاضی تایذ 

تیوِ ًاهِ شخص  ػکس اس

رٍی کارت ٍ  ثالث فؼلی

هشخصات خَدرٍ )یا کارت 

 پشت کارت خَدرٍٍ  سثش (

ػکس ّای ٍاضح تْیِ ٍ 

آپلَد ًوایذ ٍ در صَرتیکِ 

ػکسْا ًاخَاًا تاشذ اس 

طزیق پیاهک اػالم خَاّذ 

ٍ ّوچٌیي در صَرت 

هغایزت تیي اطالػات ثثت 

شذُ ٍ ػکسْای ارسال 

شذُ هشاّذُ گزدد تا رفغ 

هشکل اهکاى صذٍر هیسز 

 ًخَاّذ تَد . 

اطالػات قیذ شذُ  -16

تَسط هتقاضی ػالٍُ تز 

تزرسی تَسط ػکسْای 

آپلَد شذُ ، در سهاى 

ًاهِ دریافت اصل تیوِ 

هٌقضی شذُ ًیش تزرسی 

خَاّذ شذ ٍ در صَرت 

ًیاس تِ تغییز اطالػات 

تغییز هثلغ حق تیوِ ، 

صادر ٍ  اصالحی الحاقیِ

هاتِ التفاٍت اس هتقاضی 

  .  دریافت خَاّذ شذ

هتقاضی ػالٍُ آدرس  -14

هحل دریافت هی تَاًذ 

هَرد دلخَاُ تزای سهاى 

دریافت تیوِ ًاهِ جذیذ ٍ 

را تحَیل تیوِ ًاهِ قثلی 

 خاب ًوایذ . تًیش اً

در صَرتیکِ هتقاضی  -13

ایش سقف شتوایل تِ اف

تؼْذات هالی تیوِ ًاهِ 

خَد داشتِ تاشذ هی تَاًذ 

اس طزیق گشیٌِ سثش رًگ 

، ٍیزایش سقف تؼْذات 

پَشش هالی خَد را افشایش 

 دّذ  . 



 

 

 17گام         

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزحلِ پزداخت  ایيدر  -17

هثلغ حق تیوِ اس طزیق 

درگاُ تاًکی در اپلیکیشي ٍ 

  خَاّذ شذ رهش دٍم اًجامتا 

طی تَضیحات ارائِ  ًکتِ : 

شذُ در تواهی هزاحل 

صذٍر چٌاًچِ ػکس ّای 

قیذ آپلَد شذُ ٍ اطالػات 

شذُ در اپلیکیشي  تذرستی 

اًجام شذُ تاشذ تیوِ ًاهِ 

صادر خَاّذ شذ ٍ در 

صَرتیکِ ّز کذام اس هزاحل 

دارای ًَاقص تاشذ اس طزیق 

پیاهک تِ هتقاضی اطالع 

ٍ  رساًی خَاّذ شذ

هتقاضی هی تَاًذ اس طزیق 

) پیگیری گشیٌِ سثش رًگ 

 خریذ  های نا تمام  (

هجذد اقذام تِ اصالح 

 ًَاقص اقذام ًوایذ . 


