
 

 دستَر العول پرداخت الکترًٍیکی اقساط حق بیوِ

 

 

 

مطابق شکل سمت راست  یمزاجعه و اس منو  www.sinainsurance.co.irابتذا به سایت شزکت بیمه سینا به آدرس اقساط حق بیمه، جهت تسویه  .1

 نمائیذ. کلیک "حق بیمه  اینتزنتیپزداخت " ،"خذمات الکتزونیکی" کلیذروی 

 
 

شکل  توجه به پزینت فزم اعالم بذهکار دریافتی اس شزکت اس قسمت کادر باالی فزم کذ اعالم بذهکار و کذ بیمه گذار را در صفحه باس شذه مطابقسپس با  .2

 سیز وارد نمائیذ.



 



 
 تائیذ را انتخاب نمائیذ. سپس کلیذدر صفحه باس شذه لیست سزرسیذ اقساط شما نمایش داده میشود، مطابق شکل سیز اقساط مورد نظز را انتخاب و  .3

 
 



 

 .تاریخ و مبالغ اقساط جهت تائیذ نمایش داده می شود ،اقساط پس اس انتخاب .4

 از زدى کلیذ خرٍج هرٍرگر خَدداری فرهائیذ ٍ حتوا رٍی کلیذ اًصراف کلیک ًوائیذ. ،تَجِ : در تواهی هراحل جْت خرٍج

 
 منتقل خواهیذ شذ، در این صفحه اطالعات کارت بانکی خود را وارد نمائیذ.در صفحه بعذ به درگاه پزداخت اینتزنی بانک ملت  .5

 ی عضو شبکه شتاب استفاده نمائیذ(کارت بانکی خود را وارد نمائیذ )در این قسمت می توانیذ اس تمامی کارت ها در قسمت شماره کارت، شماره. 

 جهت دریافت رمش دوم کارت خود می توانیذ به یکی اس خودپزداسهای بانک صادر کننذه ی کارت، رمش دوم کارت خود را وارد نمائیذ تدر قسمت رمش اینتزن(

 .کارت خود مزاجعه و رمش خود را دریافت نمائیذ(

 در قسمت شماره شناساییCVV2  .کذ مزبوطه را که معموال در قسمت پایین سمت چپ کارت یا پشت کارت چاپ شذه است را وارد نمائیذ 

  را اس روی کارت خود در محل مزبوطه وارد نمائیذتاریخ انقضای کارت. 

 تایپ نمائیذ تصویز سمت چپ را عینا در این محل در فیلذ حزوف تصویز متن نمایش داده در. 



 
 .در صَرتی کِ بِ ّر دلیل از پرداخت هٌصرف شذیذ از بستي پٌجرُ هرٍر گر خَد خَد داری فرهَدُ ٍ بررٍی کلیذ اًصراف کلیک ًوائیذ 

پزداخت موفقیت آمیش پیغام مزبوطه در روی صفحه نمایش داده می شود و اگز به هز دلیل مشکلی در پزداخت بوده باشذ پیغام مزبوطه اس طزف  در صورت .6

 بانک بزای شما نمایش داده می شود.

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

در ایي شرایط پس از اطالع از  ،ٍ پیغام پرداخت هَفقیت آهیس را دریافت ًٌوَدیذ در ٍرٍد بعذی بِ سیستن با صفحِ زیر رٍبرٍ خَاّیذ شذ

ٍارد کٌیذ ٍ  هشخص شذُ در تصَیر ریلشوارُ پیگیری صَرتحساب باًکی خَد را در کادر شوارُ پی گیری پرداخت خَد از باًک هربَطِ 

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

 هجذد ٍارد سیستن شَیذ.

 


