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 آدرس سامانه سیب .1

 رتال بیمه ایران شویدوابتدا وارد پ

 رتال عبارت است از :وآدرس پ

http://co.iraninsurance.ir/ 

( گزینه سامانه یکپارچه بیمه گری)سیب سپس در قسمت رشته های بیمه ای ، بخش مدیریت اشخاص روی

 نمائید.کلیک 

 نحوه ورود به سامانه سیب .2

 ورود به سیستم 2.1

وارد شدن به برنامه ، نام کاربری و کلمه عبور خود را از مسئول کامپیوتر شعبه خود دریافت نمائید. در ابتدا الزم است برای 

 وارد برنامه شوید. خودکاربری طبق شکل زیر با سپس 
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 تغییر کلمه عبورنحوه  .3

 در قسمت صفحه اصلی ،  بخش تغییر کلمه عبور را ، درهمان صفحه یا صفحه جدید باز نمائید. شدن به برنامهبعد از وارد 

 

 

 

 

 

 

 

 در این صفحه ابتدا کلمه عبور فعلی و کلمه عبور جدید را وارد کرده ، سپس کلمه عبور جدید را تکرار نمائید.

 دید باید موارد زیر را رعایت کنید:: قابل ذکر است که برای وارد کردن کلمه عبور جنکته 

 کیبورد انگلیسی باشد •

 کاراکتر 8طول کلمه عبور جدید حداقل  •

 کوچک ، یک عدد و یک کاراکتر ( باشد) یک حرف بزرگ ، یک حرف باید دارای حداقل  جدید  کلمه عبور •

 

نامه خارج شوید و مجددا با کلمه عبور جدید وارد حال روی دکمه ذخیره فایل کلیک نمائید تا کلمه عبور جدید ذخیره شود ، سپس از بر

 برنامه شوید.

 نحوه جستجوی بیمه نامه .4

 ورود به سیستم 4.1

وارد شدن به برنامه ، نام کاربری و کلمه عبور خود را از مسئول کامپیوتر شعبه خود دریافت نمائید. در ابتدا الزم است برای 

 ه شوید.کاربری مورد نظر وارد برنامطبق شکل زیر با سپس 
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 جستجوی بیمه نامه 4.2
 اینجا می خواهیم با نحوه جستجوی بیمه نامه آشنا شوید. لذا همانند شکل زیر مراحل را انجام دهید. در

 

 

 "جستجو"انتخاب بخش  :1مرحله 

 د.برای دسترسی به بخش جستجو همانند شکل می بایست ابتدا روی بخش جستجو کلیک کرده تا وارد این بخش شوی

 در نوع فایل "بیمه نامه"انتخاب عنوان  :2مرحله 

همان  در اینجا برای اینکه بتوانید بیمه نامه ها را جستجو کنید می بایست گزینه بیمه نامه را از منوی بازشوی مورد نظر انتخاب کنید.

هولت در نحوه جستجو بیمه نامه ها برای چند گزینه جهت س ،گونه که در کادر بنفش رنگ مشاهده می کنید با انتخاب گزینه بیمه نامه

 شما نمایش داده می شود. این گزینه ها عبارتند از:

 شماره بیمه نامه •

 می توانید شماره بیمه نامه خود را وارد کنید. در اینجا
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 هد بود.ه داشته باشید بسته به اینکه چقدر از شماره بیمه نامه را وارد کرده باشید جستجوی شما متفاوت خواتوج: نکته

چنانچه شماره بیمه نامه را کامل وارد کنید در جستجو فقط شماره بیمه نامه مورد نظر نمایش داده می شود. ولی اگر مثال 

 فقط تا کد شعبه را وارد کنید، آن وقت تمام بیمه نام های مربوط به آن شعبه در جستجو برای شما نمایش داده می شود.

 نوع بیمه گزار •

 نید نوع بیمه گزار را انتخاب کنید.در اینجا می توا

 نوع بیمه نامه •

 در اینجا می توانید نوع بیمه نامه را از منوی موجود انتخاب کنید.

 وضعیت •

 در اینجا می توانید وضعیت بیمه نامه را انتخاب کنید.

انتخاب کنید و جستجو را انجام است. چنانچه این گزینه را  "بیمه نامه"یکی از گزینه های پر کاربرد در این منو گزینه : نکته

 .شدخواهد  داده نمایش برای شما دهید تمام بیمه نامه هایی که در حوزه دسترسی شما باشد

 کد شعبه •

 در اینجا می توانید کد شعبه را وارد کنید.

 

 "جستجو"انتخاب گزینه : 3مرحله 

نتیجه جستجوی را  "جستجو"ی توانید با انتخاب گزینه در نهایت بعد از اینکه موارد جستجوی مورد نظر خود را تکمیل کردید، م

 مشاهده کنید.

 برای نمونه می توانید نتیجه را در شکل زیر مشاهده کنید.

 

 

 

. این سه که با کادر بنفش مشخص شده است در کنار بیمه نامه جستجو شده ، سه روش جهت نمایش قرارداد وجود داردهمانند شکل 

 :روش عبارتند از
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 قرارداد در صفحه جاری  نمایش •

 

 نمایش قرارداد در صفحه جدید •

نمایش نمای کلی از قرارداد ) به طور کلی می توان گفت کلید میانبر جهت باز کردن موارد موجود در بیمه نامه  اعم از وام ،  •

 حقیقی ، وصول بیمه نامه و ... است (

 

 عبارتند از: بخش است. این بخش ها 3ده است که دارای قابل مشاه   همچنین در انتهای بیمه نامه جستجو شده شکل

 :خسارت •

 خسارت بیمه نامه می شوید.دوم با انتخاب این گزینه مستقیم وارد بخش 

 اقساط •

 می شوید. وصول بیمه نامهبا انتخاب این گزینه مستقیم وارد بخش 

 وام •

 می شوید.وام های بیمه نامه با انتخاب این گزینه مستقیم وارد بخش 
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 شاهده بیمه نامهم .5

 مشاهده بیمه نامه 5.1
در این قسمت می توانید اطالعات بیمه نامه اعم از نوع بیمه نامه ، مبلغ حق بیمه ، پوشش های خریداری شده ، نام بیمه شده و ... را 

 مشاهده نمائید.

 جستجو شخص حقیقینحوه  .6

 ورود به سیستم 6.1

اربری و کلمه عبور خود را از مسئول کامپیوتر شعبه خود دریافت نمائید. وارد شدن به برنامه ، نام کدر ابتدا الزم است برای 

 کاربری مورد نظر وارد برنامه شوید.طبق شکل زیر با سپس 
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 جستجوی شخص حقیقی 6.2
در سمت راست صفحه روی بخش جستجو کلیک کرده و از قسمت نوع فایل ، شخص حقیقی را انتخاب نمائید و در کادر روبرو شماره 

 را تایپ کرده و در نهایت روی دکمه جستجو کلیک کنید.یا شماره شناسنامه و یا هر اطالعاتی که از شخص مورد نظر دارید ملی 

 

 

 در کنار شخص حقیقی جستجو شده ، سه روش جهت نمایش قرارداد وجود دارد:

 نمایش  قرارداد در صفحه جاری •

 نمایش قرارداد در صفحه جدید •

از اطالعات شخص حقیقی ) به طور کلی می توان گفت کلید میانبر جهت باز کردن موارد موجود از شخص  نمایش نمای کلی •

 حقیقی در سامانه سیب می باشد ) بیمه نامه ،  وام ، وصول بیمه نامه و ... (

 در صورت انتخاب  در قسمت بیمه نامه ، صفحه زیر نمایش داده می شود.
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 مهمشاهده پرداختی اقساط حق بی .7

 مشاهده  اقساط حق بیمه پرداخت شده و پرداخت نشده  7.1

در باالی صفحه روی بخش زیر سیستم کلیک کرده و گزینه اقساط پرداخت شده را انتخاب جهت مشاهده اقساط حق بیمه ؛ 

 نمائید.

 

سمت چپ صفحه حال در صفحه نمایش داده شده در سمت راست صفحه روی قسمت وصول دفترچه اقساط ها کلیک کرده سپس در 

 دوره مورد نظر را انتخاب نمائید.

 اقساط پرداخت شده و اقساط پرداخت نشده دوره مورد نظر قابل مشاهده می باشد.
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 مشاهده  شناسه های پرداخت شده با توضیحات  7.2

 در سمت راست روی پرداخت حساب ها کلیک کنید . در صفحه روبرو ، روی فلش کنارپرداخت ها کلیک کنید.

اقساط پرداخت شده با شناسه و تاریخ پرداخت و در ستون توضیح روش پرداخت هر شناسه قابل مشاهده می باشد  لیست 

. 

 

 شایان ذکر است در قسمت توضیح با کد های ذیل می توانید ببینید از چه طریقی شناسه واریز شده است 

1INT014787673700 01403510PU728937 0222 1300   ---------->  پرداخت شده  با استفاده از قسطepay 

1MOB013381040048 01261629BP040048 1120 2057 ----------> شن آسان یکیقسط پرداخت شده  با استفاده از اپل

 پرداخت آپ

BMIR099000016294-24599100000289416 ----------> یقسط پرداخت شده  با استفاده از حضور در شعبه بانک کشاورز  

 قسط پرداخت شده  با استفاده از بانک تجارت  <---------- 24599001135280807

 چاپ دفترچه قسط حق بیمه .8

 چاپ دفترچه قسط حق بیمه : 8.1

ابتدا وصول دفترچه اقساط حق بیمه دوره های قبل را بررسی نمائید که اقساط دوره های چاپ دفترچه اقساط حق بیمه برای 

 قبل به طور کامل پرداخت شده باشد.

کلیک  چاپ دفترچه اقساط مورد نظر را باز کرده و همانند شکل زیر برروی بخش  بیمه نامهز مشاهده پرداختی اقساط بیمه نامه ؛ بعد ا

سپس در سمت چپ صفحه روی دکمه بارگذاری دفترچه اقساط کلیک کنید . در سمت راست صفحه دفترچه اقساط نمایش داده کرده 

دفترچه قسط مربوط به تاریخ مورد نظر را انتخاب نمائید ،  کلیک نمائید سپسنار چاپ دفترچه مداد ک می شود در غیر اینصورت روی

 سپس در سمت چپ صفحه روی دکمه چاپ دفترچه کلیک نمائید.
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 را چاپ بگیرید حال می توانید فایل دانلود شده 

 د کردن فایل مورد نظر روی کامپیوتر خود نصب نمائید.را قبل از دانلو Adobe acrobat reader: قابل ذکر است که حتما برنامه نکته 

 ایجاد دفترچه قسط حق بیمه 8.2

 روش اول 8.2.1

و یا اینکه نیاز چنانچه حق بیمه های دفترچه قسط قبلی به طور کامل پرداخت شده بود ولی دفترچه اقساط حق بیمه را مشاهده نکردید 

بخش ایجاد دفترچه اقساط بعدی کلیک کرده و سپس روی دکمه تولید  ، می توانید رویبه چاپ مجدد دفترچه قسط قبلی را داشتید 

ثانیه بعد روی دکمه بارگذاری فایل ) یا به عبارتی رفرش ( کلیک کرده و سپس برروی فلش سمت  10دفترچه بعدی کلیک نمائید . 

 کنید.  کلیک نمائید و دفترچه قسط مربوط تاریخ مورد نظر را انتخاب چاپ دفترچه اقساط راست بخش 

 در قسمت سمت چپ صفحه دکمه چاپ دفترچه را کلیک کرده و دفترچه مورد نظر را چاپ بگیرید.  
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: قابل ذکر است که دفترچه اقساط مورد نظر درصورتی نمایش داده می شود که حتما تمامی اقساط به روز پرداخت شده باشد و یا نکته 

 نشده باشد. حداکثر یکی از اقساط دفترچه دوره قبل پرداخت

 روش دوم 8.2.2

 مراحل را انجام دهید. کنید. لذا همانند شکل زیر مجدد دفترچه اقساط حق بیمه می توانید از این مسیر نیز اقدامبرای چاپ 

 

 "زیرسیستم ها"انتخاب بخش : 1مرحله 

 در اینجا وارد منوی زیرسیستم های می شوید.

 "اقساط پرداخت شده"انتخاب گزینه : 2مرحله 

 را انتخاب کنید تا وارد این صفحه شوید. "اقساط پرداخت شده"ز این منو گزینه سپس ا

 جهت ایجاد دفترچه اقساط مراحل را انجام دهید. در ادامه حال همانند شکل زیر

 

 "چاپ دفترچه"انتخاب بخش  :1مرحله 

 "بارگذاری دفترچه اقساط"انتخاب کلید  :2مرحله 

 رد نظرانتخاب دفترچه اقساط مو :3مرحله 

 کلیک کنید.  باال حال می توانید بر روی دفترچه قسط مورد نظر خود همانند شکل
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مرحله دیگر انجام دهید تا بتوانید فایل دفترچه مورد نظر را دریافت کنید. لذا همانند شکل زیر عمل  2در ادامه همانند شکل زیر باید 

 کنید.

 

 

 "ایجاد دفترچه اقساط"انتخاب کلید  :1مرحله 

کلیک کنید. در وحله اول فقط این کلید به رنگ آبی بوده که بعد از کلیک  "ایجاد دفترچه اقساط"ر ادامه همانند شکل بر روی کلید د

 روی آن کلید بعدی بع رنگ آبی در خواهد آمد.

 "دفترچه اقساط"انتخاب کلید : 2مرحله 

به رنگ آبی درآمده که باید روی آن کلیک کنید. بعد از  "چه اقساطدفتر"اینبار کلید  "ایجاد دفترچه اقساط"بعد از کلیک روی کلید 

 چند لحظه فایل دفترچه اقساط روی سیستم شما دخیره خواهد شد که می توانید آنرا چاپ کنید.

 خالصه اطالعات بیمه نامهمشاهده  .9
 مراحل را انجام دهید. در این قسمت می توانید خالصه اطالعات بیمه نامه را مشاهده کنید. لذا همانند شکل زیر
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 "خالصه اطالعات بیمه نامه"انتخاب بخش  :1مرحله 

 .وارد این بخش شوید "خالصه اطالعات بیمه نامه"همانند شکل با انتخاب گزینه  در اینجا می توانید

 "اطالعات جاری بیمه نامه"انتخاب گزینه  :2مرحله 

در فیلد اطالعت بیمه نامه، خالصه اطالعات بیمه نامه که در تصویر با کادر  "نامه اطالعات جاری بیمه"حال در اینجا با انتخاب گزینه 

 بنفش مشخص شده است نمایش داده می شود.

 همچنین دو بخش کاربری و مهم نیز همانند شکل زیر به بخش خالصه اطالعات بیمه نامه اضافه شده است که عبارتند از:

 صورت حساب وام •

 می موارد مربوط به بحث وام را مشاهده کنید.در اینجا می توانید تما

 صورت حساب بازخرید/استرداد •

 در اینجا نیز مقادیری مثل سود سنوات، سود مشارکت در منافع، جریمه حق بیمه و ... را می توانید مشاهده کنید.

 

 

 

 "آماده سازی جهت چاپ"انتخاب گزینه  :3مرحله 

کلیک کنید.  "آماده سازی جهت چاپ"عات موجود را چاپ بگیرید، می بایست روی کلید در نهایت در صورتی که بخواهید خالصه اطال

فایل خالصه اطالعات بیمه نامه ایجاد می  ،ظاهر می شود که با کلیک روی آن "دریافت فایل/چاپ"بعد از چند لحظه کلید دیگری به نام 

 گردد.
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 مشاهده جزئیات وام های قبلی .10

 مشاهده وام های قبلی 10.1

 در قسمت زیر سیستم ها ، روی بخش وام های بیمه نامه کلیک نمائید . اابتد

 

اد مورد سپس در قسمت سمت راست صفحه روی فلش کنار وام ها کلیک کرده ، در این بخش تمامی وام های دریافتی مربوط به قرارد

 ت وام واگذاری شده را مشاهده نمائید.نظر قابل مشاهده می باشد روی هر وام کلیک کنید می توانید در صفحه سمت چپ جزئیا
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 مشاهده وصولی های اقساط وام .11

 اقساط وام پرداخت شده و پرداخت نشده  مشاهده 11.1
حه روی سمت راست صف درد ، کنی وام کلیک اقساطبخش روی در قسمت زیر سیستم ها روی وام های بیمه نامه کلیک نمائید سپس 

سمت چپ صفحه می توانید وام مورد نظر را براساس تاریخ انتخاب کنید و سپس براساس  کلیک کرده و دربخش وصول دفترچه اقساط 

 مدت وام ، دوره مورد نظر را جهت بررسی اقساط پرداخت شده مشاهده کنید.
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 چاپ دفترچه اقساط وام .12

 دفترچه اقساط  روی بخش در سمت راست صفحههمانند شکل زیر  د سپسدر قسمت زیر سیستم ها روی وام های بیمه نامه کلیک نمائی

تاریخ مورد نظر به دفترچه قسط مربوط روی  در سمت چپ صفحه روی دکمه بارگذاری دفترچه اقساط کلیک نمائید.حال کلیک نمائید ،

 روی دکمه دفترچه اقساط کلیک نمائید.  بعدایجاد دفترچه اقساط و دکمه به ترتیب ابتدا کلیک کرده و در قسمت سمت چپ صفحه 

 را چاپ بگیرید ی توانید همانند شکل باال فایل دانلود شده حال م

 را قبل از دانلود کردن فایل مورد نظر روی کامپیوتر خود نصب نمائید. Adobe acrobat reader: قابل ذکر است که حتما برنامه نکته 

 ینه چاپ دفترچه اقساط وام انتخاب کنید.در صورتیکه دفترچه قسطی برای چاپ وجود نداشت روی قسمت تراکنش وام کلیک کرده و گز

 در صفحه باز شده تصویبگرها را تأیید نمائید.

و در نهایت ذخیره فایل را کلیک کرده تا دفترچه اقساط مورد نظر ایجاد شود سپس بارگذاری فایل را جهت نمایش دفترچه اقساط وام 

 کلیک کنید.
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 واگذاری وام .13

 ثبت وام 13.1

 بتدا پیش شرط های الزم برای این امر را محیا کنید و سپس به انجام این کار بپردازید.می بایست ابرای ثبت یک وام 

مورد وام می بایست انجام دهید را عمل کرده و سپس اقدام به ثبت وام به همین منظور ابتدا مراحلی را که قبل از انجام ثبت 

 نظر کنید.

 و چاپ خالصه اطالعات بیمه نامه و تایید بیمه گزار جستجوی قرارداد ❖

 )باید حداقل یکسال تا پایان مدت بیمه نامه باقی مانده باشد ( قرارداد و پایان بررسی تاریخ شروع ❖

 بررسی اقساط حق بیمه پرداخت شده ❖

 ل باال شروع به ثبت وام مورد نظرکنید.لذا پس از انجام مراح

 انتخاب وام های بیمه نامه 13.2
 ابتدا در قسمت باالی صفحه روی بخش زیرسیستم کلیک کرده ، گزینه وام های بیمه نامه را انتخاب کنید.

 

 

 

 

 در صفحه باز شده ، در قسمت تراکنش ها گزینه واگذاری وام  را انتخاب کنید.

ات حساب مربوطه را تکمیل و اطالع و نحوه پرداخت اقساط وام مدت وام،  وام در این صفحه اطالعات مربوط وام دریافتی اعم از مبلغ

 کنید.

 لطفا بعد از وارد کردن هر فیلد روی صفحه خالی کلیک کنید تا محاسبات انجام شود. 
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 بررسی اقساط و سود وام  13.3
این بخش  بعد از وارد کردن اطالعات مربوط به وام دریافت در سمت راست صفحه باالی وام ها ، گزینه وام جدید ظاهر می شود ؛ روی

 و اقساط وام را مشاهده نمائید. قابل پرداخت با کسر بدهی کلیک کرده می توانید سود وام واگذاری شده ، مبلغ نهایی وام

 

 

 و چاپ حواله وام ثبت شماره چک 13.4
روش وام کلیک کرده ، . همانند شکل زیر در باالی صفحه روی تراکنش و مورد تایید بودن اقساط و سود وام  حال بعد از انجام مراحل باال

 .تاریخ پرداخت را وارد نمائیدشماره چک و ، پرداخت وام 

 



 

 

    

Page 23 of 80 
 

  عملیات تصویبگری 13.5
 را انتخاب نمائید. تاییدگزینه  ارسالحال می بایست ثبت وام را تایید کنید. در پایین صفحه، همانند شکل زیر، در فیلد 

 

 ایل کلیک کنید.سپس وام مورد نظر را ذخیره کرده و روی دکمه بارگذاری ف

 

 

 

 

 .کلیک کرده تا حواله مربوطه نمایش داده شود دکمه چاپ حواله وامروی  قسمت وام های بیمه نامه ، حال در

 

 .کنیدثبت  بدین ترتیب شما توانستید وام مورد نظر را با موفقیت

طی فرایند تسویه وام ثبت و پرداخت شایان ذکر است پس از ثبت و ذخیره امکان حذف وام وجود ندارد. باید وام ثبت شده ، 

 شود.

 تسویه وام .14

 انتخاب وام های بیمه نامه 14.1
 ابتدا در قسمت باالی صفحه روی بخش زیرسیستم کلیک کرده ، گزینه وام های بیمه نامه را انتخاب کنید.

 

 ثبت تسویه وام 14.2
 .را انتخاب می کنید زینه تسویه وامگودر قسمت وام های بیمه نامه ، روی بخش تراکنش وام کلیک کرده 
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  عملیات تصویبگری 14.3
گزینه  ارسالحال می بایست ثبت تسویه وام را تایید کنید. در ادامه همان صفحه تسویه وام ، در پایین صفحه، همانند شکل زیر، در فیلد 

 نمائید. را انتخاب تایید

 

 

 

کلیک کنید تا دفترچه قسط مربوط به تسویه وام  گذاری فایلبارروی گزینه کلیک کنید سپس  ذخیره فایلو سپس بر روی گزینه 

 نمایش داده شود.

 

 

 

 تسویه وام مشاهده 14.4
 حال بعد از انجام مراحل باال. همانند شکل زیر روی گزینه چاپ قبض تسویه وام کلیک نمائید.

 .کنیدثبت  بدین ترتیب شما توانستید تسوایه وام مورد نظر را با موفقیت
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 ص حقیقینحوه ایجاد شخ .15

 شخص حقیقیایجاد یک  15.1

جهت ایجاد شخص حقیقی جدید ، پس از ورود به برنامه ، روی بخش ایجاد کلیک نمائید سپس شخص حقیقی را در صفحه 

 جدید یا همان صفحه باز نمائید.

 

 شخص حقیقی ورود اطالعات بخش 15.2

د. لذا همانند شکل زیر روی بخش می باش شخصاولین بخشی که در شخص حقیقی می بایست آنرا تکمیل نمایید، بخش 

 کلیک کرده و سپس فیلدهای که در زیر مشخص شده اند را تکمیل می نمایید. شخص

 عنوان •

 جنسیت •

 عنوان شغلی •

 نام خانوادگی •

 نام •

 نام پدر •

 کشور محل تولد •

 کشور محل صدور •

 شهر محل تولد •

 شهر محل صدور •

 استان محل تولد •

 استان محل صدور •

 تاریخ تولد •

 مهشماره شناسنا •

 تابعیت •

 شماره ملی •
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 کد زبان •

 

 : قابل ذکر است که در اینجا فیلد های که به صورت اجباری بوده مقدار دهی می شوند.نکته

 

 

 و شماره حساب ورود اطالعات بخش نشانی 15.3

می باشد. در اینجا فیلد های مربوط به آدرس شخص حقیقی مورد نظر  نشانی هابخش دومی که باید تکمیل شود بخش 

 .می گردد. به همین منظور همانند شکل زیر مراحل را انجام دهید تکمیل

 "نشانی ها": انتخاب بخش 1مرحله 

 : انتخاب گزینه 2مرحله 

 : ورود اطالعات فیلد های زیر3مرحله 

 )آدرس (1خط  •

 کد پستی •

 کشور •

 استان •

 شهر •
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 شماره حساب •

 نام بانک •

 کد بانک •

 شماره حساب •

 فیلد های که به صورت اجباری بوده مقدار دهی می شوند.: قابل ذکر است که در اینجا نکته

 

 

 کلیک نمایید. ذخیره فایلدر انتها بعد از انجام مراحل گفته شده بر روی گزینه 

 

 را با موفقیت ثبت نمایید. شخص حقیقیبدین ترتیب شما توانستید یک 

 

 ثبت الحاقیه تغییر بیمه گزار .16

 الحاقیهثبت  16.1

 یمه گزار می باشد.این الحاقیه جهت تغییر ب
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 ابتدا در قسمت باالی صفحه روی بخش عملیات بیمه ای کلیک کرده ، گزینه ثبت الحاقیه را انتخاب کنید.

 در صفحه باز شده ، در قسمت تراکنش ها نوع تراکنش مورد نظر را انتخاب کنید در اینجا گزینه تغییر بیمه گزار را نتخاب نمائید.

 

 

بیمه گزار قبلی حذف  ،ه روی بخش بیمه گزار کلیک کرده ، سپس با کلیک کردن روی قسمت حذف ارتباطدر قسمت سمت راست صفح

 می شود . 

 

 حال روی کلید شخص حقیقی کلیک کرده و بیمه گزار جدید را به بیمه نامه وصل کنید.

 

 مشاهده فایل الحاقیه 16.2
کلیک کرده تا صفحه  نمایش بیمه نامهرفته و در آنجا روی گزینه  یمه نامهبحال بعد از انجام مراحل باال. همانند شکل زیر ابتدا به بخش 

 مشاهده یا ذخیره فایل الحاقیه باز شود.
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 .کنیدثبت  الحاقیه مورد نظر را با موفقیتبدین ترتیب شما توانستید 

 ثبت الحاقیه تغییر ذینفع .17

 الحاقیهثبت  17.1

 ی باشد.این الحاقیه جهت تغییر ذینفع ) پس اندازی و فوت ( م

 ابتدا در قسمت باالی صفحه روی بخش عملیات بیمه ای کلیک کرده ، گزینه ثبت الحاقیه را انتخاب کنید.

در صفحه باز شده ، در قسمت تراکنش ها نوع تراکنش مورد نظر را انتخاب کنید در اینجا برای تغییر ذینفع ) پس اندازی و فوت ( ،گزینه 

 تغییر ذینفع را نتخاب نمائید.

 

 

 در قسمت سمت راست صفحه می توانید با کلیک کردن روی فلش کنار ذینفعان ، ذینفع های موجود در بیمه نامه را مشاهده نمائید. 

 

 

 

 ویرایش ذینفع  17.1.1

جهت ویرایش هر کدام از ذینفعان می توانید روی خود ذینفع کلیک کرده سپس در سمت چپ صفحه روی فیلدهای مربوطه کلیک کرده 

 ات مورد نظر را اعمال نمائید.و تغییر

 حذف ذینفع انتخاب شده ، روی گزینه حذف ارتباط کلیک نمائید توجه داشته باشید در صورت 
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و بعد از حذف شخص ذینفع ، جهت وصل کردن شخص ذینفع جدید به بیمه نامه روی دکمه ذینفع کلیک کرده و ذینفع جدید را مطابق 

 شکل زیر انتخاب نمائید.

 

 

 ذینفع جدید ایجاد 17.1.2

 جهت ایجاد یک ذینفع می توانید روی + کلیک کرده سپس در سمت چپ صفحه فیلدهای مربوط به ذینفع کامل نمائید.

 توجه داشته باشید در صورتیکه شخص ذینفع جدید در سیستم تعریف نشده بود باید ابتدا شخص حقیقی جدید ایجاد شود.

ه صورت کامل حذف نمائید ، باید حذف ارتباط انجام شود و تمام فیلدهای مربوط به ذینفع در نهایت در صورتیکه بخواهید ذینفع را ب 

 خالی شود و در انتها ذخیره شود تا روی بیمه نامه اعمال شود.
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 مشاهده فایل الحاقیه 17.2
کلیک کرده تا  مایش بیمه نامهنرفته و در آنجا روی گزینه  بیمه قراردادحال بعد از انجام مراحل باال. همانند شکل زیر ابتدا به بخش 

 صفحه مشاهده یا ذخیره فایل الحاقیه باز شود.

 

 .کنیدثبت  الحاقیه مورد نظر را با موفقیتبدین ترتیب شما توانستید 

 

 ثبت الحاقیه تغییر شرایط اصلی بیمه نامه .18

 الحاقیهثبت  18.1

 محیا کنید و سپس به انجام این کار بپردازید.برای ثبت یک الحاقیه می بایست ابتدا پیش شرط های الزم برای این امر را 

به همین منظور ابتدا مراحلی را که قبل از انجام ثبت الحاقیه می بایست انجام دهید را عمل کرده و سپس اقدام به ثبت 

 الحاقیه مورد نظر کنید.

 جستجوی قرارداد ❖

 بررسی تاریخ سررسید قرارداد ❖

 رسی اقساط حق بیمه پرداخت شدهبر ❖

 لذا پس از انجام مراحل باال شروع به ثبت الحاقیه مورد نظر میکنیم

 انتخاب الحاقیه 18.2
 ابتدا در قسمت باالی صفحه روی بخش عملیات بیمه ای کلیک کرده ، گزینه ثبت الحاقیه را انتخاب کنید.
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نظر را انتخاب کنید در اینجا برای تغییر )نحوه پرداخت حق بیمه ، مدت در صفحه باز شده ، در قسمت تراکنش ها نوع تراکنش مورد 

بیمه نامه ، حق بیمه ، سرمایه فوت ، ضریب افزایش سرمایه فوت ، ضریب افزایش حق بیمه ، پوشش امراض خاص و پوشش معافیت حق 

 بیمه ( گزینه تغییر شرایط اصلی را نتخاب نمائید.

 

 

 حاقیه ال تکمیل فیلد های مربوط به 18.3
در این صفحه اطالعات مربوط به شرایط فعلی بیمه نامه در سمت راست صفحه نمایش داده شده است در قسمت چپ صفحه ) روبروی 

 شرایط فعلی ( شرایط جدید بیمه نامه که طی الحاقیه می خواهید ثبت شود را وارد نمائید.

 ا محاسبات انجام شود. لطفا بعد از وارد کردن هر فیلد روی صفحه خالی کلیک کنید ت

 

  عملیات تصویبگری 18.4
مرحله زیر را به ترتیب انجام  4لذا  با مراحل انجام عملیات تصویبگری آشنا می شوید. حال می بایست ثبت الحاقیه را تایید کنید. در ادامه

 دهید.

 تایید نظر کاربر فروش: 1مرحله 

 

 تایید را انتخاب کنید. در اینجا همانند شکل زیر در بخش نظر کاربر فروش گزینه
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 "ذخیره فایل"کلیک روی گزینه : 2مرحله 

 حال همانند شکل زیر بعد از تایید نظر کاربر فروش می بایست روی گزینه ذخیره فایل کلیک کنید تا این عملیات ذخیره شود.

 تایید نظر تصویبگر اول :3مرحله 

 ویبگری رفته و این بار نظر تصویبگر اول را تایید کنید.می بایست مجددا به بخش تص همانند شکل زیر در ادامه

توجه داشته باشید که در ثبت این الحاقیه برای تغییر شرایط زیر ثبت آزمایشات پزشکی ضروری است و می بایست حتما یک  نکته:

تا بتوانید الحاقیه مورد نظر  کنید انتخاب" تاریخ تشخیص اضافه نرخ پزشکی"آزمایش پزشکی در سیستم ثبت کرده و تاریخ آنرا در فیلد 

 را ثبت کنید در غیراینصورت تصویبگر اول غیرفعال می باشد. این شرایط عبارتند از:

 افزایش سرمایه فوت •

 افزایش ضریب سرمایه فوت •

 افزودن پوشش امراض خاص •

 افزایش سرمایه امراض خاص •

 افزودن پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه •

 "ذخیره فایل"نه کلیک روی گزی: 4مرحله 

رد در انتها همانند شکل زیر بعد از تایید نظر تصویبگر اول مجددا بر روی کلید ذخیره فایل کلیک کنید. بعد از انجام این کار، الحاقیه مو

 نظر روی بیمه نامه ذخیره شده و قابل مشاهده می باشد.
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سال است جهت ثبت  50تومان و سن بیمه شده باالی  35.000.000* برای بیمه نامه های عمر وپس انداز که سرمایه فوت باالی 

 الحاقیه مورد نظر نیاز به ثبت آزمایشات پزشکی دارد.

سال است جهت ثبت الحاقیه مورد نظر نیاز به ثبت آزمایشات  7از  بیشتر*برای بیمه نامه های کودک و نوجوان که سن بیمه شده 

 پزشکی دارد.

 مشاهده فایل الحاقیه 18.5
کلیک کرده تا صفحه  نمایش بیمه نامهرفته و در آنجا روی گزینه  بیمه نامهحال بعد از انجام مراحل باال. همانند شکل زیر ابتدا به بخش 

 مشاهده یا ذخیره فایل الحاقیه باز شود.

 مشاهده فایل دفترچه اقساط الحاقیه 18.6
رفته و از  دفترچه اقساطمی توانید همانند شکل زیر این بار به بخش  برای مشاهده فایل مربوط به دفترچه اقساط الحاقیه نیز در ادامه

  آنجا به دفترچه اقساط دسترسی پیدا کنید. لذا طبق شکل مراحل را انجام دهید.
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 .کنیدثبت  الحاقیه مورد نظر را با موفقیتبدین ترتیب شما توانستید 

 ثبت آزمایش پزشکی .19

 ثبت آزمایش پزشکی 19.1

مربوطه را جستجو کرده سپس  در سمت راست صفحه در قسمت  بیمه نامهمی بایست ابتداجدید آزمایش برای ثبت یک 

 آزمایش پزشکی :

در صورتیکه آزمایشی برای این بیمه نامه ثبت نشده بود ) هیچ تاریخی روبروی آزمایش پزشکی وجود نداشت ( ؛  •

 مل کنید.روی خود آزمایش پزشکی کلیک کرده و اطالعات مربوط به آزمایش را کا

در صورتیکه آزمایشی برای این بیمه نامه ثبت شده باشد ) روبروی آزمایش پزشکی تاریخ وجود داشت ( ؛ روی  •

 کلیک نمائید تا آزمایش پزشکی جدید ایجاد شود. +آزمایش پزشکی تاریخ دار کلیک کرده و در صفحه روبرو روی  
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پس در صفحه روبرو روی دکمه بارگذاری آزمایشات پزشکی حال روی آزمایش پزشکی بدون تاریخ کلیک نمائید ، س •

 کلیک کرده تا فیلدهای مربوط به آزمایش جدید جهت ورود اطالعات باز فعال شود.

 

 دو روش جهت ثبت آزمایش پزشکی وجود دارد :

 مراجعه به پزشک شعبه و ثبت اضافه نرخ پزشکی 19.1.1

یکی توسط پزشک معتمد شعبه می توان اظهار نظر پزشک را در قسمت آزمایش بعد از مراجعه بیمه شده به شعبه و انجام معاینه فیز

روی آزمایش پزشکی بدون تاریخ کلیک کرده سپس اطالعات مربوط به آزمایش جدید را پزشکی مطابق شکل زیر ثبت کرد. ابتدا 

 کامل کنید و در انتها اطالعات وارد شده را ذخیره کنید.

مه نیاز به معاینه پزشکی بیمه شده داشته باشید ؛ پزشک معتمد شعبه فقط با معاینه پزشکی درصورتی که جهت ادامه بیمه نا

بیمه شده را تایید کند فقط در قسمت توضیحات نظر پزشک را ثبت کرده و درصد اضافه نرخ پزشکی و تاریخ معاینه را ثبت 

 کنید و در نهایت ذخیره نمائید.
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 اضافه نرخ پزشکیمراجعه به مراجع درمانی و ثبت  19.1.2

حال اگر جهت ادامه بیمه نامه نیاز به انجام آزمایشات پزشکی بیمه شده و چاپ معرفی نامه به مراجع درمانی را داشته باشید ، 

مطابق شکل زیر روی آزمایش پزشکی بدون تاریخ کلیک کرده سپس اطالعات مربوط به آزمایشات را تکمیل کرده و در انتها 

 را ذخیره نمائید . اطالعات وارد شده

 

 چاپ معرفی نامه آزمایشگاه 19.1.2.1

پس از ذخیره کردن فایل مورد نظر ، روی دکمه بارگذاری فایل ) رفرش ( کلیک کرده و معرفی نامه مورد نظر را چاپ  

 بگیرید.
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 ثبت جواب آزمایش 19.1.2.2

باتوجه به جواب آزمایش ، تاریخ جواب بعد از انجام آزمایشات ، روی قسمت آزمایشات پزشکی در حال پردازش کلیک کنید  و 

آزمایش  را در قسمت  آزمایشات کامل شده وارد کرده و درصد اضافه نرخ پزشکی تایید شده پزشک معتمد شعبه را نیز در 

 این فیلد وارد کنید و در نهایت آزمایش پزشکی خود را ذخیره نمائید.

 

 .کنید حال می توانید الحاقیه مورد نظر را ثبت نمائیدثبت  با موفقیتبدین ترتیب شما توانستید آزمایش پزشکی مورد نظر را 

 

 ثبت الحاقیه اضافه نرخ پزشکی .20

 الحاقیهثبت  20.1

 برای ثبت یک الحاقیه می بایست ابتدا پیش شرط های الزم برای این امر را محیا کنید و سپس به انجام این کار بپردازید.

انجام ثبت الحاقیه می بایست انجام دهید را عمل کرده و سپس اقدام به ثبت  به همین منظور ابتدا مراحلی را که قبل از

 الحاقیه مورد نظر کنید.

 جستجوی قرارداد ❖

  بررسی اقساط حق بیمه پرداخت شده در سال های گذشته ❖

 ثبت آزمایش پزشکی ❖

 یه مورد نظر میکنیملذا پس از انجام مراحل باال شروع به ثبت الحاق
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 انتخاب الحاقیه 20.2
 ابتدا در قسمت باالی صفحه روی بخش عملیات بیمه ای کلیک کرده ، گزینه ثبت الحاقیه را انتخاب کنید.

 

 در صفحه باز شده ، در قسمت تراکنش ها گزینه افزایش اضافه نرخ پزشکی را انتخاب کنید سپس تاریخ درخواست را وارد نمائید.

توجه داشته باشید که بیمه گزار اقساط حق بیمه خود را به روز پرداخت کرده باشد و اگر پرداخت نکرده است با کلیک  در این قسمت 

کردن روی دکمه اعطای مجوز پرداخت اقساط تاخیردار این مجوز به بیمه گزار داده شود تا اقساط به روز پرداخت شود و در سیب تایید 

ن دکمه تایید پرداخت اقساط تاخیر دار سیستم تاریخ مهلت پرداخت را به کاربر نمایش می دهد که شود. ) شایان ذکر است پس از زد

حتما باید بیمه گزار تا قبل از آن تاریخ اقساط آن دفترچه را پرداخت کند در غیر اینصورت مجددا شناسه ها برای پرداخت غیرفعال می 

 طی این الحاقیه دفترچه اقساط جدید را ایجاد نمائید.شود ( .    پس از تایید اقساط در سیب می توانید 
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 عملیات تصویبگری 20.3
مرحله زیر را به ترتیب انجام  4حال می بایست ثبت الحاقیه را تایید کنید. در ادامه با مراحل انجام عملیات تصویبگری آشنا می شوید. لذا 

 دهید.

 تایید نظر کاربر فروش: 1مرحله 

 در بخش نظر کاربر فروش گزینه تایید را انتخاب کنید. در اینجا همانند شکل زیر

 "ذخیره فایل"کلیک روی گزینه : 2مرحله 

 حال همانند شکل زیر بعد از تایید نظر کاربر فروش می بایست روی گزینه ذخیره فایل کلیک کنید تا این عملیات ذخیره شود.

 تایید نظر تصویبگر اول :3مرحله 

 می بایست مجددا به بخش تصویبگری رفته و این بار نظر تصویبگر اول را تایید کنید. در ادامه همانند شکل زیر

 "ذخیره فایل"کلیک روی گزینه : 4مرحله 

رد در انتها همانند شکل زیر بعد از تایید نظر تصویبگر اول مجددا بر روی کلید ذخیره فایل کلیک کنید. بعد از انجام این کار، الحاقیه مو

 نامه ذخیره شده و قابل مشاهده می باشد. نظر روی بیمه

 

 با انجام مراحل باال، الحاقیه مورد نظر در سیستم ثبت شده است. 
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 بارگذاری فایلدر ادامه اگر بخواهیم الحاقیه مورد نظر را مشاهده و ذخیره کنیم، می بایست همانند شکل در همان صفحه بر روی گزینه 

 قیه دسترسی پیدا کنید.کلیک کنید تا بتوانید به فایل الحا

 مشاهده فایل الحاقیه 20.4
کلیک کرده تا صفحه  نمایش بیمه نامهرفته و در آنجا روی گزینه نامه  بیمهحال بعد از انجام مراحل باال. همانند شکل زیر ابتدا به بخش 

 .مشاهده یا ذخیره فایل الحاقیه باز شود.

 مشاهده فایل دفترچه اقساط الحاقیه 20.5
رفته و از  دفترچه اقساطشاهده فایل مربوط به دفترچه اقساط الحاقیه نیز می توانید همانند شکل زیر این بار به بخش برای م در ادامه

  آنجا به دفترچه اقساط دسترسی پیدا کنید. لذا طبق شکل مراحل را انجام دهید.

 

 .کنیدثبت  الحاقیه مورد نظر را با موفقیتبدین ترتیب شما توانستید 
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 نقضات اثبت خسار .21

 ثبت خسارت  21.1

 قسمت باالی صفحه بیمه نامه روی بخش عملیات بیمه ای ، گزینه ثبت خسارت را کلیک نمائید . 

 

 در صفحه نمایش داده شده ، روی فلش فیلد مربوط به تراکنش ها کلیک نمائید و گزینه انقضا را انتخاب نمائید.

 

 

ه ، کسر پرداخت حق بیمه بیمه نامه ، تعداد وام های دریافتی ، اقساط *** توجه داشته باشید درخصوص پرداختی های حق بیم

پرداخت شده وام و بدهی وام بیمه نامه  ؛ باید بیمه گزار قبل از ثبت خسارت در سیستم از قسمت مشاهده اطالعات بیمه نامه در صفحه 

 ط به بیمه نامه خود را به صورت فیزیکی تأیید نماید.خسارت و یا خالصه اطالعات بیمه نامه در صفحه اول بیمه نامه  اطالعات مربو

پس از تأیید فیزیکی بیمه گزار در صفحه خالصه اطالعات بیمه نامه ، کارشناس با کلیک کردن روی         مربع کنار تأیید اطالعات در 

 سیستم نیز این تأیید ثبت می گردد.

 

قابل مشاهده می باشد؛ شایان ذکر است مبلغ نمایش داده شده  91ل از سال حال مبلغ بازخریدی و سود مشارکت بیمه نامه های قب

 .بدون کسورات می باشد ) کسورات در خالصه اطالعات بیمه نامه قابل مشاهده است (
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 عملیات تصویبگری 21.2
 ارسالزیر، در فیلد ثبت خسارت انقضا را تایید کنید. در ادامه همان صفحه خسارت ، در پایین صفحه، همانند شکل  حال می بایست

 را انتخاب نمائید.  تاییدگزینه 

یکبار رفرش  الزم به ذکر است در صورتیکه کاربر فروش بخواهد نظر تصویبگر اول را هم خودش تأیید کند باید در همین صفحهنکته : 

ذخیره صورت گیرد سپس  کاربر فروش تایید تصویبگر اول تکمیل و ذخیره شود ؛ در غیر اینصورت باید ابتدا در مرحلهصورت گیرد و نظر 

 کاربر جدید وارد برنامه شود و مجددا مراحل باال را انجام دهد تا بتواند نظر تصویبگر اول را تأیید کند.

 کلیک کنید. بارگذاری فایلکلیک کنید و در انتها روی گزینه  ذخیره فایلبر روی گزینه  حال

 

 

 

 

 

 تأیید خسارت 21.3
 وجود دارد :جهت تأیید خسارت دو راه 

 می توانید روی دکمه نمایش داده شده کلیک کنید و یا از قسمت زیر سیستم ها روی بخش خسارت بیمه نامه کلیک کنید. .1

 

 

 

 در قسمت زیر سیستم ها ، روی گزینه خسارت بیمه نامه کلیک نمائید. .2
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کنندگان کلیک کنید و در صفحه سمت راست  در صفحه نمایش داده شده ابتدا در سمت راست صفحه روی قسمت جزئیات استفاده

 همانند شکل زیر ، فیلدهای مربوطه را کامل نمائید.

 

 پس از تکمیل اطالعات مربوط به استفاده کننده روی قسمت خسارت قابل پرداخت کلیک نمائید.

 اخت را وارد نمائید.در این قسمت کسورات و مبلغ نهایی قابل پرداخت قابل مشاهده است. جهت تأیید ابتدا تاریخ پرد
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 عملیات تصویبگری 21.4
 تصویبگر اول ✓

را انتخاب کرده و سپس  پذیرفته شدهگزینه  نظر تصویبگر اولدر ادامه همان صفحه خسارت ، در پایین صفحه، همانند شکل زیر، در فیلد 

 کلیک کنید  ذخیره فایلبر روی گزینه 

 

 

 

 

 تصویبگر دوم ✓

از کرده سپس در قسمت زیر سیستم ها ، روی گزینه خسارت بیمه نامه کلیک نمائید.در سمت راست صفحه روی قسمت بیمه نامه را ب

 خسارت قابل پرداخت در حال پردازش کلیک کنید.

در ادامه همان صفحه خسارت ، در پایین صفحه، همانند شکل زیر، ابتدا روی خسارت قابل پرداخت در حال پردازش کلیک کرده و 

را انتخاب کرده و  تاییدگزینه  نظر تصویبگر دوملدهای مربوط به روش پرداخت خسارت و شماره چک را کامل نمائید سپس در فیلد فی

 کلیک کنید. ذخیره فایلسپس بر روی گزینه 
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ر صفحه روبرو در سمت راست روی خسارت قابل پرداخت تایید شده کلیک کنید و دروی دکمه بارگذاری فایل کلیک نمائید. سپس 

 حواله خسارت را که یک فایل پی دی اف است را ابتدا دانلود کرده و سپس چاپ بگیرید.
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 ثبت خسارت بازخرید .22

 ثبت خسارت  22.1

 قسمت باالی صفحه بیمه نامه روی بخش عملیات بیمه ای ، گزینه ثبت خسارت را کلیک نمائید . 

 

 ط به تراکنش ها کلیک نمائید و گزینه بازخریدی را انتخاب نمائید.در صفحه نمایش داده شده ، روی فلش فیلد مربو

 

 

 

 

*** توجه داشته باشید درخصوص پرداختی های حق بیمه ، کسر پرداخت حق بیمه بیمه نامه ، تعداد وام های دریافتی ، اقساط 

م از قسمت مشاهده اطالعات بیمه نامه در صفحه پرداخت شده وام و بدهی وام بیمه نامه  ؛ باید بیمه گزار قبل از ثبت خسارت در سیست

 خسارت و یا خالصه اطالعات بیمه نامه در صفحه اول بیمه نامه  اطالعات مربوط به بیمه نامه خود را به صورت فیزیکی تأیید نماید.

مربع کنار تأیید اطالعات در     پس از تأیید فیزیکی بیمه گزار در صفحه خالصه اطالعات بیمه نامه ، کارشناس با کلیک کردن روی     

 سیستم نیز این تأیید ثبت می گردد.

 

 

 

 

 در این قسمت علت بازخرید را از بین گزینه ها انتخاب نمائید.
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قابل مشاهده می باشد؛ شایان ذکر است مبلغ نمایش داده شده  91حال مبلغ بازخریدی و سود مشارکت بیمه نامه های قبل از سال 

 .ی باشد ) کسورات در خالصه اطالعات بیمه نامه قابل مشاهده است (بدون کسورات م

 عملیات تصویبگری 22.2
 ارسالثبت خسارت بازخرید را تایید کنید. در ادامه همان صفحه خسارت ، در پایین صفحه، همانند شکل زیر، در فیلد  حال می بایست

 را انتخاب نمائید.  تاییدگزینه 

رتیکه کاربر فروش بخواهد نظر تصویبگر اول را هم خودش تأیید کند باید در همین صفحه یکبار رفرش الزم به ذکر است در صونکته : 

صورت گیرد و نظر تصویبگر اول تکمیل و ذخیره شود ؛ در غیر اینصورت باید ابتدا در مرحله تایید کاربر فروش ذخیره صورت گیرد سپس 

 را انجام دهد تا بتواند نظر تصویبگر اول را تأیید کند.کاربر جدید وارد برنامه شود و مجددا مراحل باال 

 کلیک کنید. بارگذاری فایلکلیک کنید و در انتها روی گزینه  ذخیره فایلسپس بر روی گزینه 

 

 

 

 

 تأیید خسارت 22.3
 جهت تأیید خسارت دو راه وجود دارد :
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 ها روی بخش خسارت بیمه نامه کلیک کنید. می توانید روی دکمه نمایش داده شده کلیک کنید و یا از قسمت زیر سیستم .1

 

 در قسمت زیر سیستم ها ، روی گزینه خسارت بیمه نامه کلیک نمائید. .2

 

در صفحه نمایش داده شده ابتدا در سمت راست صفحه روی قسمت جزئیات استفاده کنندگان کلیک کنید و در صفحه سمت راست 

 ید.همانند شکل زیر ، فیلدهای مربوطه را کامل نمائ

 

 پس از تکمیل اطالعات مربوط به استفاده کننده روی قسمت خسارت قابل پرداخت کلیک نمائید.

 در این قسمت کسورات و مبلغ نهایی قابل پرداخت قابل مشاهده است. جهت تأیید ابتدا تاریخ پرداخت را وارد نمائید.



 

 

    

Page 50 of 80 
 

 

 

                          

 عملیات تصویبگری 22.4
 تصویبگر اول ✓

را انتخاب کرده و سپس  پذیرفته شدهگزینه  نظر تصویبگر اولدامه همان صفحه خسارت ، در پایین صفحه، همانند شکل زیر، در فیلد در ا

 کلیک کنید  ذخیره فایلبر روی گزینه 

 

 

 

 تصویبگر دوم ✓

سمت راست صفحه روی قسمت  بیمه نامه را باز کرده سپس در قسمت زیر سیستم ها ، روی گزینه خسارت بیمه نامه کلیک نمائید.در

 خسارت قابل پرداخت در حال پردازش کلیک کنید.

ابتدا روی خسارت قابل پرداخت در حال پردازش کلیک کرده و در ادامه همان صفحه خسارت ، در پایین صفحه، همانند شکل زیر، 

را انتخاب کرده و  تاییدگزینه  صویبگر دومنظر تدر فیلد فیلدهای مربوط به روش پرداخت خسارت و شماره چک را کامل نمائید سپس 

 کلیک کنید. ذخیره فایلسپس بر روی گزینه 
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سپس در سمت راست روی خسارت قابل پرداخت تایید شده کلیک کنید و در صفحه روبرو روی دکمه بارگذاری فایل کلیک نمائید. 

 چاپ بگیرید.حواله خسارت را که یک فایل پی دی اف است را ابتدا دانلود کرده و سپس 

 امراض خاصثبت خسارت  22.5

 قسمت باالی صفحه بیمه نامه روی بخش عملیات بیمه ای ، گزینه ثبت خسارت را کلیک نمائید . 

 

 در صفحه نمایش داده شده ، روی فلش فیلد مربوط به تراکنش ها کلیک نمائید و گزینه امراض خاص را انتخاب نمائید.

 

 

 

 

پرداختی های حق بیمه ، کسر پرداخت حق بیمه بیمه نامه ، تعداد وام های دریافتی ، اقساط  *** توجه داشته باشید درخصوص

پرداخت شده وام و بدهی وام بیمه نامه  ؛ باید بیمه گزار قبل از ثبت خسارت در سیستم از قسمت مشاهده اطالعات بیمه نامه در صفحه 

 نامه  اطالعات مربوط به بیمه نامه خود را به صورت فیزیکی تأیید نماید. خسارت و یا خالصه اطالعات بیمه نامه در صفحه اول بیمه
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پس از تأیید فیزیکی بیمه گزار در صفحه خالصه اطالعات بیمه نامه ، کارشناس با کلیک کردن روی         مربع کنار تأیید اطالعات در 

 سیستم نیز این تأیید ثبت می گردد.

 ل زیر فیلدهای قرمز رنگ را کامل نمائید.پس از تایید اطالعات همانند شک

 

از مبلغ کل خسارت امراض خاص به بیمه شده پرداخت خواهد  %33طبق آئین نامه جدید در صورت انتخاب نوع بیماری ) سرطان ( ، 

 شد .

 باقی مانده مبلغ  فقط در صورت متاستاز کردن سرطان قابل پرداخت خواهد بود.

 

 

 

 عملیات تصویبگری 22.6
ثبت خسارت امراض خاص را تایید کنید. در ادامه همان صفحه خسارت ، در پایین صفحه، همانند شکل زیر، در فیلد  بایست حال می

 را انتخاب نمائید.  تاییدگزینه  ارسال
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ر رفرش الزم به ذکر است در صورتیکه کاربر فروش بخواهد نظر تصویبگر اول را هم خودش تأیید کند باید در همین صفحه یکبانکته : 

صورت گیرد و نظر تصویبگر اول تکمیل و ذخیره شود ؛ در غیر اینصورت باید ابتدا در مرحله تایید کاربر فروش ذخیره صورت گیرد سپس 

 کاربر جدید وارد برنامه شود و مجددا مراحل باال را انجام دهد تا بتواند نظر تصویبگر اول را تأیید کند.

 کلیک کنید. بارگذاری فایلیک کنید و در انتها روی گزینه کل ذخیره فایلسپس بر روی گزینه 

 

 

 

 

 خسارت تأیید 22.7
 جهت تأیید خسارت دو راه وجود دارد :

 می توانید روی دکمه نمایش داده شده کلیک کنید و یا از قسمت زیر سیستم ها روی بخش خسارت بیمه نامه کلیک کنید. .1

 

 نامه کلیک نمائید. در قسمت زیر سیستم ها ، روی گزینه خسارت بیمه .2
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در صفحه نمایش داده شده ابتدا در سمت راست صفحه روی قسمت جزئیات استفاده کنندگان کلیک کنید و در صفحه سمت راست 

 همانند شکل زیر ، فیلدهای مربوطه را کامل نمائید.

 

 ید.پس از تکمیل اطالعات مربوط به استفاده کننده روی قسمت خسارت قابل پرداخت کلیک نمائ

 در این قسمت مبلغ نهایی قابل پرداخت قابل مشاهده است. جهت تأیید ابتدا تاریخ پرداخت را وارد نمائید.

 عملیات تصویبگری 22.8
 تصویبگر اول ✓

را انتخاب کرده و سپس  پذیرفته شدهگزینه  نظر تصویبگر اولدر ادامه همان صفحه خسارت ، در پایین صفحه، همانند شکل زیر، در فیلد 

 کلیک کنید  ذخیره فایلی گزینه بر رو
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 تصویبگر دوم ✓

بیمه نامه را باز کرده سپس در قسمت زیر سیستم ها ، روی گزینه خسارت بیمه نامه کلیک نمائید.در سمت راست صفحه روی قسمت 

 خسارت قابل پرداخت در حال پردازش کلیک کنید.

زیر، ابتدا روی خسارت قابل پرداخت در حال پردازش کلیک کرده و  در ادامه همان صفحه خسارت ، در پایین صفحه، همانند شکل

را انتخاب کرده و  تاییدگزینه  نظر تصویبگر دومفیلدهای مربوط به روش پرداخت خسارت و شماره چک را کامل نمائید سپس در فیلد 

 کلیک کنید. ذخیره فایلسپس بر روی گزینه 

 

 

پس در سمت راست روی خسارت قابل پرداخت تایید شده کلیک کنید و در صفحه روبرو سروی دکمه بارگذاری فایل کلیک نمائید. 

 حواله خسارت را که یک فایل پی دی اف است را ابتدا دانلود کرده و سپس چاپ بگیرید.
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 ثبت خسارت فوت شخص بیمه شده .23

 مشاهده اطالعات بیمه شده 23.1
 روی نام شخص بیمه شده کلیک کنید. در سمت راست صفحه روی فلش کنار بیمه شده کلیک نمائید سپس

 در صفحه نمایش داده شده در سمت چپ صفحه کد شخص یا کدملی را کپی کنید .

 جستجوی شخص حقیقی 23.2
در سمت راست صفحه روی بخش جستجو کلیک کرده و از قسمت نوع فایل ، شخص حقیقی را انتخاب نمائید و در کادر روبرو شماره 

تایپ کرده و روی دکمه جستجو کلیک کنید سپس اطالعات شخص بیمه شده را در صفحه جدید باز  ملی یا کد شخص بیمه شده را

 نمائید.
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 ثبت فوت بیمه شده 23.3
 حال در صفحه نمایش داده شده ، در انتهای صفحه تاریخ و علت فوت را وارد نمائید و در انتها ذخیره نمائید.

 ثبت خسارت  23.4

 کرده و یکبار رفرش کنید.حال مجددا بیمه نامه مورد نظر را باز 

 در قسمت باالی صفحه بیمه نامه روی بخش عملیات بیمه ای ، گزینه ثبت خسارت را کلیک نمائید . 

 

 در صفحه نمایش داده شده ، روی فلش فیلد مربوط به تراکنش ها کلیک نمائید و گزینه فوت شخص بیمه شده را انتخاب نمائید.
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پرداختی های حق بیمه ، کسر پرداخت حق بیمه بیمه نامه ، تعداد وام های دریافتی ، اقساط *** توجه داشته باشید درخصوص 

پرداخت شده وام و بدهی وام بیمه نامه  ؛ باید بیمه گزار قبل از ثبت خسارت در سیستم از قسمت مشاهده اطالعات بیمه نامه در صفحه 

 نامه  اطالعات مربوط به بیمه نامه خود را به صورت فیزیکی تأیید نماید.خسارت و یا خالصه اطالعات بیمه نامه در صفحه اول بیمه 

پس از تأیید فیزیکی بیمه گزار در صفحه خالصه اطالعات بیمه نامه ، کارشناس با کلیک کردن روی         مربع کنار تأیید اطالعات در 

 سیستم نیز این تأیید ثبت می گردد.

یمه شده روی مربع کنار تایید مستندات کلیک کرده تا مبلغ قابل پرداخت محاسبه و نمایش داده سپس با توجه به مدارک فوت شخص ب

 شود.

 

قابل مشاهده می باشد؛ شایان ذکر است مبلغ نمایش داده شده بدون کسورات می باشد ) فوت  و ...  حال مبلغ بازخریدی ، سرمایه

 .ت (کسورات در خالصه اطالعات بیمه نامه قابل مشاهده اس

 

 عملیات تصویبگری 23.5
ثبت خسارت فوت شخص بیمه شده را تایید کنید. در ادامه همان صفحه خسارت ، در پایین صفحه، همانند شکل زیر،  حال می بایست

 را انتخاب نمائید.  تاییدگزینه  ارسالدر فیلد 
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ودش تأیید کند باید در همین صفحه یکبار رفرش الزم به ذکر است در صورتیکه کاربر فروش بخواهد نظر تصویبگر اول را هم خنکته : 

صورت گیرد و نظر تصویبگر اول تکمیل و ذخیره شود ؛ در غیر اینصورت باید ابتدا در مرحله تایید کاربر فروش ذخیره صورت گیرد سپس 

 کند. کاربر جدید وارد برنامه شود و مجددا مراحل باال را انجام دهد تا بتواند نظر تصویبگر اول را تأیید

 

 کلیک کنید. بارگذاری فایلکلیک کنید و در انتها روی گزینه  ذخیره فایلسپس بر روی گزینه 

 

 

 

 

 تأیید خسارت 23.6
 جهت تأیید خسارت دو راه وجود دارد :

 می توانید روی دکمه نمایش داده شده کلیک کنید و یا از قسمت زیر سیستم ها روی بخش خسارت بیمه نامه کلیک کنید. .1

 

 ت زیر سیستم ها ، روی گزینه خسارت بیمه نامه کلیک نمائید.در قسم .2

در صفحه نمایش داده شده ابتدا در سمت راست صفحه روی قسمت جزئیات استفاده کنندگان کلیک کنید و در صفحه سمت راست 

 همانند شکل زیر ، فیلدهای مربوطه را کامل نمائید.

 وی قسمت خسارت قابل پرداخت کلیک نمائید.پس از تکمیل اطالعات مربوط به استفاده کننده ر
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 در این قسمت کسورات و مبلغ نهایی قابل پرداخت قابل مشاهده است. جهت تأیید ابتدا تاریخ پرداخت را وارد نمائید.

 

 عملیات تصویبگری 23.7
 تصویبگر اول ✓

را انتخاب کرده و سپس  پذیرفته شدهگزینه  لنظر تصویبگر اودر ادامه همان صفحه خسارت ، در پایین صفحه، همانند شکل زیر، در فیلد 

 کلیک کنید  ذخیره فایلبر روی گزینه 

 

 

 

 تصویبگر دوم ✓

بیمه نامه را باز کرده سپس در قسمت زیر سیستم ها ، روی گزینه خسارت بیمه نامه کلیک نمائید.در سمت راست صفحه روی قسمت 

 خسارت قابل پرداخت در حال پردازش کلیک کنید.
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همان صفحه خسارت ، در پایین صفحه، همانند شکل زیر، ابتدا روی خسارت قابل پرداخت در حال پردازش کلیک کرده و  در ادامه

را انتخاب کرده و  تاییدگزینه  نظر تصویبگر دومفیلدهای مربوط به روش پرداخت خسارت و شماره چک را کامل نمائید سپس در فیلد 

 ید.کلیک کن ذخیره فایلسپس بر روی گزینه 

 

سپس در سمت راست روی خسارت قابل پرداخت تایید شده کلیک کنید و در صفحه روبرو روی دکمه بارگذاری فایل کلیک نمائید. 

 حواله خسارت را که یک فایل پی دی اف است را ابتدا دانلود کرده و سپس چاپ بگیرید.

 ثبت خسارت سود مشارکت در منافع .24

 ثبت خسارت  24.1

 نامه روی بخش عملیات بیمه ای ، گزینه ثبت خسارت را کلیک نمائید . قسمت باالی صفحه بیمه 
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 در صفحه نمایش داده شده ، روی فلش فیلد مربوط به تراکنش ها کلیک نمائید و گزینه انقضا را انتخاب نمائید.

 

ام های دریافتی ، اقساط *** توجه داشته باشید درخصوص پرداختی های حق بیمه ، کسر پرداخت حق بیمه بیمه نامه ، تعداد و

پرداخت شده وام و بدهی وام بیمه نامه  ؛ باید بیمه گزار قبل از ثبت خسارت در سیستم از قسمت مشاهده اطالعات بیمه نامه در صفحه 

 نماید. خسارت و یا خالصه اطالعات بیمه نامه در صفحه اول بیمه نامه  اطالعات مربوط به بیمه نامه خود را به صورت فیزیکی تأیید

پس از تأیید فیزیکی بیمه گزار در صفحه خالصه اطالعات بیمه نامه ، کارشناس با کلیک کردن روی         مربع کنار تأیید اطالعات در 

 سیستم نیز این تأیید ثبت می گردد.

 قابل مشاهده می باشد. 91حال مبلغ سود مشارکت بیمه نامه های قبل از سال 

 ت و تایید نهایی خسارت و چاپ حواله همانند مابقی خسارت ها می باشدشایان ذکر است مراحل ثب

  عملیات تصویبگری 24.2
 مرحله زیر را به ترتیب انجام دهید. 4خسارت ثبت شده را تایید کنید.  حال می بایست

 : تایید نظر کاربر فروش1مرحله 

 کنید. در اینجا همانند شکل زیر در بخش نظر کاربر فروش گزینه تایید را انتخاب

 

 

 "ذخیره فایل": کلیک روی گزینه 2مرحله 

 حال همانند شکل زیر بعد از تایید نظر کاربر فروش می بایست روی گزینه ذخیره فایل کلیک کنید تا این عملیات ذخیره شود.
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 : تایید نظر تصویبگر اول3مرحله 

 ین بار نظر تصویبگر اول را تایید کنید.در ادامه همانند شکل زیر می بایست مجددا به بخش تصویبگری رفته و ا

 

 

 "ذخیره فایل": کلیک روی گزینه 4مرحله 

 بارگذاری فایلکلیک کنید و در انتها روی گزینه  ذخیره فایلدر انتها همانند شکل زیر بعد از تایید نظر تصویبگر اول بر روی گزینه 

 کلیک کنید.

 

 

وش بخواهد نظر تصویبگر اول را هم خودش تأیید کند باید در همین صفحه یکبار رفرش الزم به ذکر است در صورتیکه کاربر فرنکته : 

صورت گیرد و نظر تصویبگر اول تکمیل و ذخیره شود ؛ در غیر اینصورت باید ابتدا در مرحله تایید کاربر فروش ذخیره صورت گیرد سپس 

 ا بتواند نظر تصویبگر اول را تأیید کند.کاربر جدید وارد برنامه شود و مجددا مراحل باال را انجام دهد ت

 تأیید خسارت 24.3
 جهت تأیید خسارت دو راه وجود دارد :

 می توانید روی دکمه نمایش داده شده کلیک کنید و یا از قسمت زیر سیستم ها روی بخش خسارت بیمه نامه کلیک کنید. .3

 

 در قسمت زیر سیستم ها ، روی گزینه خسارت بیمه نامه کلیک نمائید. .4
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در صفحه نمایش داده شده ابتدا در سمت راست صفحه روی قسمت جزئیات استفاده کنندگان کلیک کنید و در صفحه سمت راست 

 همانند شکل زیر ، فیلدهای مربوطه را کامل نمائید.

 پس از تکمیل اطالعات مربوط به استفاده کننده روی قسمت خسارت قابل پرداخت کلیک نمائید.

 قابل پرداخت قابل مشاهده است. جهت تأیید ابتدا تاریخ پرداخت را وارد نمائید. در این قسمت مبلغ

                  

 عملیات تصویبگری 24.4
 تصویبگر اول ✓

را انتخاب کرده و سپس  پذیرفته شدهگزینه  نظر تصویبگر اولدر ادامه همان صفحه خسارت ، در پایین صفحه، همانند شکل زیر، در فیلد 

 کلیک کنید  خیره فایلذبر روی گزینه 
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 تصویبگر دوم ✓

بیمه نامه را باز کرده سپس در قسمت زیر سیستم ها ، روی گزینه خسارت بیمه نامه کلیک نمائید.در سمت راست صفحه روی قسمت 

 خسارت قابل پرداخت در حال پردازش کلیک کنید.

ا روی خسارت قابل پرداخت در حال پردازش کلیک کرده و در ادامه همان صفحه خسارت ، در پایین صفحه، همانند شکل زیر، ابتد

را انتخاب کرده و  تاییدگزینه  نظر تصویبگر دومفیلدهای مربوط به روش پرداخت خسارت و شماره چک را کامل نمائید سپس در فیلد 

 کلیک کنید. ذخیره فایلسپس بر روی گزینه 

ت روی خسارت قابل پرداخت تایید شده کلیک کنید و در صفحه روبرو سپس در سمت راسروی دکمه بارگذاری فایل کلیک نمائید. 

 حواله خسارت را که یک فایل پی دی اف است را ابتدا دانلود کرده و سپس چاپ بگیرید.

 ثبت خسارت از کار افتادگی .25

 ثبت خسارت  25.1

 .  قسمت باالی صفحه بیمه نامه روی بخش عملیات بیمه ای ، گزینه ثبت خسارت را کلیک نمائید

 

 در صفحه نمایش داده شده ، روی فلش فیلد مربوط به تراکنش ها کلیک نمائید و گزینه فعالسازی ازکارافتادگی  را انتخاب نمائید.
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*** توجه داشته باشید درخصوص پرداختی های حق بیمه ، کسر پرداخت حق بیمه بیمه نامه ، تعداد وام های دریافتی ، اقساط 

هی وام بیمه نامه  ؛ باید بیمه گزار قبل از ثبت خسارت در سیستم از قسمت مشاهده اطالعات بیمه نامه در صفحه پرداخت شده وام و بد

 خسارت و یا خالصه اطالعات بیمه نامه در صفحه اول بیمه نامه  اطالعات مربوط به بیمه نامه خود را به صورت فیزیکی تأیید نماید.

فحه خالصه اطالعات بیمه نامه ، کارشناس با کلیک کردن روی         مربع کنار تأیید اطالعات در پس از تأیید فیزیکی بیمه گزار در ص

 سیستم نیز این تأیید ثبت می گردد.

 پس از تایید اطالعات همانند شکل زیر فیلدهای قرمز رنگ را کامل نمائید.
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 عملیات تصویبگری 25.2
گزینه  ارساله همان صفحه خسارت ، در پایین صفحه، همانند شکل زیر، در فیلد ثبت خسارت را تایید کنید. در ادام حال می بایست

 را انتخاب نمائید.  تایید

الزم به ذکر است در صورتیکه کاربر فروش بخواهد نظر تصویبگر اول را هم خودش تأیید کند باید در همین صفحه یکبار رفرش نکته : 

شود ؛ در غیر اینصورت باید ابتدا در مرحله تایید کاربر فروش ذخیره صورت گیرد سپس صورت گیرد و نظر تصویبگر اول تکمیل و ذخیره 

 کاربر جدید وارد برنامه شود و مجددا مراحل باال را انجام دهد تا بتواند نظر تصویبگر اول را تأیید کند.

 نید.کلیک ک بارگذاری فایلکلیک کنید و در انتها روی گزینه  ذخیره فایلسپس بر روی گزینه 

 

 

 

 

 خسارت تأیید 25.3
 جهت تأیید خسارت دو راه وجود دارد :

 می توانید روی دکمه نمایش داده شده کلیک کنید و یا از قسمت زیر سیستم ها روی بخش خسارت بیمه نامه کلیک کنید. .3

 

 در قسمت زیر سیستم ها ، روی گزینه خسارت بیمه نامه کلیک نمائید. .4
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در سمت راست صفحه روی قسمت جزئیات استفاده کنندگان کلیک کنید و در صفحه سمت راست  در صفحه نمایش داده شده ابتدا

 همانند شکل زیر ، فیلدهای مربوطه را کامل نمائید.

 

 پس از تکمیل اطالعات مربوط به استفاده کننده روی قسمت خسارت قابل پرداخت کلیک نمائید.

 ه است. جهت تأیید ابتدا تاریخ پرداخت را وارد نمائید.در این قسمت مبلغ نهایی قابل پرداخت قابل مشاهد

 

 عملیات تصویبگری 25.4
 تصویبگر اول ✓
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را انتخاب کرده و سپس  پذیرفته شدهگزینه  نظر تصویبگر اولدر ادامه همان صفحه خسارت ، در پایین صفحه، همانند شکل زیر، در فیلد 

 کلیک کنید  ذخیره فایلبر روی گزینه 

 

 

 

 

 

 تصویبگر دوم ✓

بیمه نامه را باز کرده سپس در قسمت زیر سیستم ها ، روی گزینه خسارت بیمه نامه کلیک نمائید.در سمت راست صفحه روی قسمت 

 خسارت قابل پرداخت در حال پردازش کلیک کنید.

کلیک کرده و  در ادامه همان صفحه خسارت ، در پایین صفحه، همانند شکل زیر، ابتدا روی خسارت قابل پرداخت در حال پردازش

را انتخاب کرده و  تاییدگزینه  نظر تصویبگر دومفیلدهای مربوط به روش پرداخت خسارت و شماره چک را کامل نمائید سپس در فیلد 

 کلیک کنید. ذخیره فایلسپس بر روی گزینه 

 

 

شده کلیک کنید و از صفحه در سمت راست صفحه روی خسارت قابل پرداخت تایید روی دکمه بارگذاری فایل کلیک نمائید. سپس 

 روبرو چاپ حواله خسارت را ابتدا دانلود و سپس چاپ بگیرید.
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 مشاهده کارمزد بیمه نامه .26

 مشاهده کارمزد بیمه نامه 26.1
 ابتدا در قسمت باالی صفحه روی بخش زیرسیستم کلیک کرده ، گزینه کارمزد بیمه نامه را انتخاب کنید.

 

 قرمز می توانید کارمزد فروش و وصول بیمه نامه مورد نظر خود را مشاهده کنید. در صفحه باز شده ، در قسمت کادر 

 

 

 

 اصالح کد ملی بیمه شده وبیمه گزار با اسامی یکسان  .27
 

 مشاهده کد ملی بیمه شده و بیمه گزار 27.1
ید. سمت چپ صفحه در سمت راست صفحه اصلی بیمه نامه روی فلش کنار بیمه شده کلیک نمائید سپس روی نام بیمه شده کلیک کن

اطالعات بیمه شده قابل نمایش می باشد. به همین صورت در سمت راست صفحه روی بیمه گزار کلیک نمائید اطالعات بیمه نامه در 

 سمت چپ صفحه قابل مشاهده می باشد.



 

 

    

Page 71 of 80 
 

 اصالح کد ملی بیمه شده یا بیمه گزار 27.2
 افتد:حالت اتفاق می  3پس از مشاهده اطالعات بیمه شده و بیمه گزار 

 کد ملی بیمه شده صحیح است ولی کد ملی بیمه گزار اشتباه است 27.3
در این مرحله با توجه به اینکه کد ملی بیمه شده صحیح است می توان با ثبت الحاقیه تغییر بیمه گزار اطالعات مربوط به بیمه گزار را 

 اصالح نمائید.

پس در قسمت باالی صفحه روی بخش عملیات بیمه ای کلیک کرده ابتدا در سمت راست صفحه روی عنوان بیمه گزار کلیک کرده س

 وگزینه ثبت الحاقیه را انتخاب کنید.

 

 

 

 در صفحه باز شده ، در قسمت تراکنش ها نوع تراکنش مورد نظر را انتخاب کنید در اینجا گزینه تغییر بیمه گزار را نتخاب نمائید.

 

 

 

ر کلیک کرده ، سپس با کلیک کردن روی قسمت حذف ارتباط ، بیمه گزار قبلی حذف مجددا در سمت راست صفحه روی بخش بیمه گزا

 می شود . 
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حال روی دکمه شخص حقیقی کلیک نمائید ، روی صفحه نمایش داده شده کد ملی صحیح بیمه گزار )کد ملی بیمه شده ( را وارد کنید 

 و جستجو نمائید.

مت لینک کلیک کرده و شخص بیمه گزار مورد نظر را  به بیمه نامه وصل نمائید و پس از نمایش شخص بیمه شده مطابق شکل روی عال

 ذخیره کنید.

 

 کد ملی بیمه شده اشتباه است ولی کد ملی بیمه گزار صحیح است 27.4
 در این مرحله باید با توجه به یک کد ملی مجازی تغییرات مورد نظر را انجام دهید.

 شده و قابل استفاده می باشد. لیست کد ملی های مجازی به فایل ضمیمه

ابتدا از قسمت جستجو ، نوع فایل شخص حقیقی را انتخاب کنید سپس کد ملی صحیح بیمه گزار را وارد کرده و اطالعات شخص حقیقی 

 را با کلیک روی دکمه                باز نمائید.

 

 
 یپ کرده و ذخیره کنید.حال می بایست یکی از کد ملی های مجازی را به جای کد ملی اصلی تا

 تا اینجا توانستیم کد ملی صحیح مربوط به بیمه شده را آزاد کنیم.

حاال باید مجددا در قسمت جستجو، نوع فایل شخص حقیقی را انتخاب کنید سپس کد ملی اشتباه بیمه شده را وارد کرده و اطالعات 

 شخص بیمه شده را با کلیک روی دکمه             باز نمائید.

 اینبار پس از مشاهده اطالعات شخص کد ملی اشتباه را پاک کرده و کد ملی صحیح را وارد نمائید و ذخیره کنید.

 بدین ترتیب کد ملی بیمه شده اصالح شد.

 ولی هنوز کد ملی بیمه گزار اشتباه است. برای برطرف کردن این مشکل همانند باال نیاز به ثبت الحاقیه تغییر بیمه گزار است .
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ابتدا در سمت راست صفحه روی بیمه گزار کلیک کرده سپس در قسمت باالی صفحه روی بخش عملیات بیمه ای کلیک کرده وگزینه 

 ثبت الحاقیه را انتخاب کنید.

 

 

 ید.در صفحه باز شده ، در قسمت تراکنش ها نوع تراکنش مورد نظر را انتخاب کنید در اینجا گزینه تغییر بیمه گزار را نتخاب نمائ

 

 

 

در قسمت سمت راست صفحه روی بخش بیمه گزار کلیک کرده ، سپس با کلیک کردن روی قسمت حذف ارتباط بیمه گزار قبلی حذف 

 می شود . 

 

 حال روی دکمه شخص حقیقی کلیک نمائید ، روی صفحه نمایش داده شده کد ملی صحیح بیمه گزار  را وارد کنید و جستجو نمائید.

ص بیمه شده مطابق شکل روی عالمت لینک کلیک کرده و شخص بیمه گزار مورد نظر را  به بیمه نامه وصل نمائید و پس از نمایش شخ

 ذخیره کنید.
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 بیمه شده و بیمه گزار کد ملی ندارد 27.5
خص را در این حالت ابتدا باید بیمه نامه مورد نظر را باز کنید سپس در سمت راست صفحه روی نام بیمه شده کلیک کرده و کد ش

 یادداشت نمائید.

 

مجددا در قسمت جستجو ، نوع فایل شخص حقیقی را انتخاب کنید سپس کد شخص که یادداشت کرده اید را در این قسمت تایپ 

 نمائید و اطالعات شخص حقیقی را با کلیک روی دکمه                باز نمائید.

 

 

 ده را تایپ نمائید و ذخیره کنید.در قسمت کد ملی شخص بیمه شده ، کد ملی اصلی بیمه ش

بدین ترتیب کد ملی بیمه شده ذخیره شد. حال می بایست در صورتیکه نام بیمه شده و بیمه گزار یکسان است ؛ طی الحاقیه تغییر بیمه 

 گزار ، کد ملی بیمه گزار را تغییر دهید.

باالی صفحه روی بخش عملیات بیمه ای کلیک کرده  ابتدا در سمت راست صفحه روی عنوان بیمه گزار کلیک کرده سپس در قسمت

 وگزینه ثبت الحاقیه را انتخاب کنید.
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 در صفحه باز شده ، در قسمت تراکنش ها نوع تراکنش مورد نظر را انتخاب کنید در اینجا گزینه تغییر بیمه گزار را نتخاب نمائید.

 

 

 

، سپس با کلیک کردن روی قسمت حذف ارتباط ، بیمه گزار قبلی حذف مجددا در سمت راست صفحه روی بخش بیمه گزار کلیک کرده 

 می شود . 

 

حال روی دکمه شخص حقیقی کلیک نمائید ، روی صفحه نمایش داده شده کد ملی ویرایش شده بیمه شده را وارد کنید و جستجو 

 نمائید.

یمه گزار مورد نظر را  به بیمه نامه وصل نمائید و پس از نمایش شخص بیمه شده مطابق شکل روی عالمت لینک کلیک کرده و شخص ب

 ذخیره کنید.
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 مشاهده فایل الحاقیه .28
کلیک کرده تا  نمایش بیمه نامهرفته و در آنجا روی گزینه  بیمه قراردادحال بعد از انجام مراحل باال. همانند شکل زیر ابتدا به بخش 

 صفحه مشاهده یا ذخیره فایل الحاقیه باز شود.

 

 .کنیدثبت  الحاقیه مورد نظر را با موفقیترتیب شما توانستید بدین ت

 

 

 

 

 یگزارش اسناد ماه حسابدار .29
را انتخاب نمائید ،  در صفحه نمایش داده شده در سمت چپ همان صفحه  روی  فلش کنار  در سمت راست صفحه  بخش گزارشات

 کلیک کنید. گزارشات اسناد حسابداری کلیک نمائید سپس اسناد ماه حسابداری را

 

 تکمیل فیلدهای مربوط به اسناد حسابداری 29.1

 این قسمت فیلدهای مربوط به کشور ، استان و نام شعبه با توجه به دسترسی کاربر از قبل تکمیل شده است . در
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فقط می بایست نوع سند پرداخت را براساس نوع گزارشی که می خواهید از سیب دریافت کنید انتخاب نمائید سپس تاریخ 

 مورد نظر وارد کنید.

پس از تکمیل فیلدهای مربوطه روی دکمه تأیید کلیک کرده سپس جهت دریافت فایل یونیکس سند پرداختی مورد نظر روی 

 دکمه دریافت سند یونیکس کلیک نمائید.

 

 را دانلود نمائید.  txt.حال می توانید فایل تولید شده با فرمت 

 

 

 

 



 

 

    

Page 78 of 80 
 

 کارمزد قابل پرداخت رشگزا .30
را انتخاب نمائید ،  در صفحه نمایش داده شده در سمت چپ همان صفحه  روی  فلش کنار  سمت راست صفحه  بخش گزارشاتدر 

 را کلیک کنید. گزارش کارمزد قابل پرداختگزارشات کارمزد کلیک نمائید سپس 

 

 تکمیل فیلدهای مربوط کارمزد قابل پرداخت 30.1

 شعبه با توجه به دسترسی کاربر از قبل تکمیل شده است .این قسمت فیلدهای مربوط به استان و نام  در

در صورت لزوم می توانید گزارش مورد نظر خود را به تفکیک نمایندگی و محصول فیلتر نمائید. سپس اطالعات مربوط به 

 تاریخ را کامل نمائید.
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ل گزارش کارمزد قابل پرداخت  پس از تکمیل فیلدهای مربوطه روی دکمه تأیید کلیک کرده سپس جهت دریافت فایل اکس

 کلیک نمائید. XLSروی دکمه گزارش 

 

 


