دستًرالعمل فزيش بیمٍ وامٍ ثالث اس طزیق يب سایت
بیمٍ سیىا
جُت خزیذ بیمٍ وامٍ ثالث اس طزیق سایت بیمٍ سیىا مزاحل سیز می بایست اوجام گزدد9



مزحلٍ ايل 9اوتخاب خزیذ بیمٍ وامٍ ثالث اس مىًی خذمات الکتزيویک
 oدر صًرتی کٍ بیمٍ وامٍ سال گذضتٍ ضما متعلق بٍ "بیمٍ سیىا" می باضذ اس گشیىٍ "تمذیذ بیمٍ وامٍ ثالث" استفادٌ
وماییذ.



مزحلٍ ديم 9تکمیل اطالعات با استفادٌ اس بیمٍ وامٍ سال گذضتٍ

اطالعات هزتوط ته این قسوت را اس
روی تیوه ناهه سال گذشته تکویل
نواییذ.
کذ هلی تیوه گذار را وارد نواییذ
اگز هی خواهیذ اس طزیق تلگزام
تصاویز تیوه ناهه و کارت هاشین را
تارگشاری کنیذ حتوا شواره تواس
هزتوط ته تلگزام را وارد نواییذ.



مزحلٍ  92دریافت کذ تاییذ تلفه َمزاٌ
در ایه مزحلٍ کذ تاییذیٍ اس طزیق پیامک بزای ضمارٌ َمزاٌ ثبت ضذٌ در مزحلٍ قبل ارسال می گزدد.



مزحلٍ  93کذ  3رقمی را يارد ومًدٌ ي بٍ مزحلٍ بعذ بزيیذ.



مزحلٍ  94تکمیل اطالعات خًدري ي مالک
 oاطالعات خًدري بز اساس کارت مطخصات خًدري تکمیل گزدد.

اطالعات این تخش را تا
توجه ته کارت خودرو

تکویل نواییذ.



مزحلٍ  95اوتخاب پًضص درخًاستی

o

پًضص َا بٍ صًرت پیص فزض اوتخاب ضذٌ اوذ .بیمٍ گذار در صًرت تمایا می تًاوذ سقف پًضص َا را افشایص دَذ.

درصورتیکه سال گذشته هیچ



مزحلٍ  96تکمیل اطالعات مزبًط بٍ عذم خسارت ي اوتخاب وحًٌ ارسال مذارک

خسارتی نذاشته ایذ گشینه 4
کوپن را انتخاب نواییذ و در
غیز این صورت تزای خزیذ
تیوه ناهه ثالث ته یکی اس
شعة تیوه سینا هزاجعه
نواییذ.

نکته ههن :درصورت انتخاب
"ارسال اس طزیق تلگزام"

تعذاد سال عذم خسارت را اس

حتوا تا شواره وارد شذه در

روی تیوه ناهه سال گذشته وارد

هزحله  2ارسال را انجام

نواییذ .در صورت عذم خسارت

دهیذ.

در سال قثل ،سیستن ته صورت
خودکار ته عذد اعالم شذه 1

سال اضافه هی نوایذ.

o

بزای اوتخاب وحًٌ ارسال مذارک دي گشیىٍ "يب سایت" ي "تلگزام" يجًد دارد .در صًرت اوتخاب استفادٌ اس تلگزام بٍ
وطاوی  telegram.me/SinaSalesbotمزاجعٍ ومًدٌ ي تصايیز بیمٍ وامٍ ي کارت خًدري را در صفحٍ ضزکت بیمٍ
سیىا بارگشاری وماییذ.

 oدر صًرت اوتخاب گشیىٍ "يب سایت" در گام بعذ می تًاویذ تصايیز را بارگشاری وماییذ.



مزحلٍ  97بارگشاری تصايیز ( در صًرت اوتخاب "يب سایت" بٍ عىًان وحًٌ پزداخت مذارک)
 oدر ایه مزحلٍ در محل مطخص ضذٌَ ،ز یک اس تصايیز ريی ي پطت کارت خًدري ي تصًیز بیمٍ وامٍ سال قبل را اوتخاب
وماییذ.
 oتصًیز ريی بیمٍ وامٍ را طًری ارسال وماییذ کٍ کًپه َای آن (درصًرت يجًد) قابل مطاَذٌ باضذ.



مزحلٍ  98تعییه مطخصات محل تحًیل بیمٍ وامٍ

o

در ایه صفحٍ بیمٍ گذار وطاوی پستی محلی را ثبت می ومایذ کٍ بیمٍ وامٍ صادرٌ بٍ آن وطاوی ارسال می گزدد.



مزحلٍ  901مطاَذٌ ي تاییذ
در ایه مزحلٍ اطالعات ثبت ضذٌ در مزاحل قبل اس قبیل اطالعات بیمٍ گذار  ،خًدري  ،پًضص َای بیمٍ وامٍ ي  ...جُت تاییذ
ومایص دادٌ می ضًد .کلیٍ اطالعات ثبت ضذٌ را با دقت کىتزل وماییذ در صًرتی کٍ َز یک اس مطخصات درج ضذٌ صحیح وباضذ با
مزاجعٍ بٍ گام َای قبلی مًرد را تصحیح وماییذ.



مزحلٍ  900پزداخت الکتزيویک
 oپس اس اوتخاب درگاٌ پزداخت ،يارد صفحٍ باوک ضذٌ ي حق بیمٍ اعالم ضذٌ در مزاحل قبل پزداخت می گزدد.
 oپس اس پزداخت حق بیمٍ پیامکی حايی "کذ رَگیزی" بزای بیمٍ گذار ارسال می گزدد.



مزحلٍ  901ک ارضىاسان بیمٍ سیىا اطالعات ثبت ضذٌ بیمٍ وامٍ را بزرسی ي در صًرت صحت اطالعات ي مبلغ حق بیمٍ ياریشی،
بیمٍوامٍ صادر ضذٌ را بٍ وطاوی بیمٍ گذار ارسال می ومایىذ.
* تًجٍ 9در بزخی مًارد ممکه است مبلغ حق بیمٍ پزداختی بیمٍ گذار بٍ دالیلی اس قبیل اضتباٌ يارد کزدن 9تعذاد سال عذم
خسارت  ،وًع خًدري  ،تاریخ اوقضای بیمٍ وامٍ ي ...اضتباٌ محاسبٍ ي ياریش ضذٌ باضذ در ایه صًرت کارضىاسان بیمٍ سیىا با
بیمٍگذار تماس گزفتٍ ي مبلغ حق بیمٍ صحیح را بٍ ایطان اعالم می ومایىذ.

