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 نوائیذ. کلیک "حق بیوه  اینتزنتیپزداخت " تصویز روی گشینه  هغابق باال بخش خذهات الکتزونیک یهزاجعه و اس هنو

 

 
 

 

 هی شوین: وارد صفحه ای هغابق تصویز سیز "پزداخت اینتزنتی حق بیوه"پس اس انتخاب گشینه  .2

 

 

http://www.sinainsurance.com/


 بذهکار و کذ یهاعاله رایانه ذک ،اس قسوت کادر باالی فزم ،سپس با توجه به پزینت فزم اعالم بذهکار دریافتی اس شزکت .3

 سیز وارد نوائیذ. صفحه باس شذه هغابق تصویزذار را در بیوه گ رایانه

 

 

  



 

سپس سیز اقساط هورد نظز را انتخاب و  تصویزدر صفحه باس شذه لیست سزرسیذ اقساط شوا نوایش داده هیشود، هغابق  .4

 را انتخاب نوائیذ. هزحله بعذیکلیذ 

 

 
 

 

پزداخت، هغابق تصویز بز روی کلیذ هزحله بعذی پس وارد صفحه انتخاب درگاه بانکی هی شویذ، پس اس انتخاب درگاه س .5

 کلیک نواییذ.

 



 

 سپس وارد صفحه ارسال بانک هی شویذ. پس اس تاییذ قسظ هزبوعه هغابق تصویز سیز بز روی کلیذ پزداخت کلیک کنیذ. .6

 

 کلیذ ٍ بررٍی داری فرهَدُ ذ از بستي پٌجرُ هرٍر گر خَددر صَرتی کِ بِ ّر دلیل از پرداخت هٌصرف شذی

 دقیقِ بعذ اقذام ًواییذ. 03اًصراف کلیک ًوائیذ در غیر ایٌصَرت بایستی برای پرداخت هجذد 

  ِچٌاًچِ دارای بیش از یک بیوِ ًاهِ هی باشیذ ٍ بیوِ ًاهِ اٍل را در ٍضعیت پرداخت اقساط، بِ صَرت باز ًگ

رداخت حق بیوِ بیوِ ًاهِ دٍم ًوَدُ داشتِ ایذ)بستي پٌجرُ هرٍرگر قبل از ًْایی کردى پرداخت( ٍ اقذام بِ پ

دقیقِ بعذ اقذام بِ پرداخت ًواییذ یا با ٍرٍد بِ صفحِ  03ایذ، سیستن بِ شوا پیغام خطا هی دّذ ٍ بایستی 

پرداخت بیوِ ًاهِ اٍل، کلیذ اًصراف از پرداخت را جْت بستي ٍضعیت پرداخت باز ، کلیک ًواییذ یا پرداخت 

 هجذدا بِ تسَیِ حق بیوِ بیوِ ًاهِ دٍم ًواییذ.ًواییذ ٍ سپس خَد را ًْایی 

 

در صفحه بعذ به درگاه پزداخت اینتزنی بانک هلت هنتقل خواهیذ شذ، در این صفحه اعالعات کارت بانکی خود را وارد  .7

 نوائیذ.

 ی در قسوت شواره کارت، شواره کارت بانکی خود را وارد نوائیذ )در این قسوت هی توانیذ اس تواهی کارت ها

 .عضو شبکه شتاب استفاده نوائیذ(

  در قسوت رهش اینتزنی کارت، رهش دوم کارت خود را وارد نوائیذ )جهت دریافت رهش دوم کارت خود هی توانیذ

 .به یکی اس خودپزداسهای بانک صادر کننذه کارت خود هزاجعه و رهش خود را دریافت نوائیذ(

  در قسوت شواره شناساییCVV2   کذ هزبوعه را که هعووال در قسوت پایین سوت چپ کارت یا پشت کارت

 چاپ شذه است را وارد نوائیذ.

 تاریخ انقضای کارت را اس روی کارت خود در هحل هزبوعه وارد نوائیذ. 

 تایپ نوائیذ تصویز سوت چپ را عینا در این هحل در فیلذ حزوف تصویز هتن نوایش داده در. 



 
قیت آهیش پیغام هزبوعه در روی صفحه نوایش داده هی شود و اگز به هز دلیل هشکلی در پزداخت در صورت پزداخت هوف .8

 بوده باشذ پیغام هزبوعه اس عزف بانک بزای شوا نوایش داده هی شود.

 

 

 

 

 

 

 



  الزم بِ رکر است در ّرکذام از هراحل در صَرتی کِ کلیذ خرٍج هرٍرگر خَد را زدُ باشیذ یا پس از پرداخت

صفحِ بیوِ سیٌا برًگشتِ ٍ پیغام پرداخت هَفقیت آهیس را دریافت ًٌوَدیذ در ٍرٍد بعذی بِ سیستن با بِ 

گیری پرداخت خَد از باًک هربَطِ ي شرایط پس از اطالع از شوارُ پیدر ای صفحِ زیر رٍبرٍ خَاّیذ شذ،

ٍارد کٌیذ ٍ دکوِ اداهِ را  هشخص شذُ در تصَیر ریلشوارُ پیگیری صَرتحساب باًکی خَد را در کادر 

در غیر ایي صَرت بررٍی کلیذ اًصراف کلیک کردُ ٍ جْت  .کلیک کٌیذ تا صَرتحساب شوا تسَیِ شَد

 تسَیِ اقساط هجذد ٍارد سیستن شَیذ.

 

 


