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  الکترونیکیراهنمای پرداخت  
  انداز نامه های جامع عمروپس بیمه ی اقساط حق بیمه

 

و قابل شده اندازی  سایت این شرکت راه در وبالکترونیکی آسیا، سرویس پرداخت   انداز شرکت بیمه عمروپس های ان محترم بیمهگزار  حال بیمه رفاه بمنظور
   : نماییداقدام مراحل ذیل طبق برای استفاده از این سرویس . برداری می باشد  بهره

 . شوید  www.bimehasia.com، وارد صفحه اصلی وب سایت بیمه آسیا به نشانی  Google Chromeبا استفاده از نرم افزار  -1

 :از دو طریق زیر امکان پرداخت وجود دارددر صفحه اصلی وب سایت بیمه آسیا  -2

 . را انتخاب نمایید گزاران یا کارتابل بیمه الکترونیکی اقساطدر قسمت خدمات الکترونیک ، گزینه پرداخت ( الف 
 :انداز شوید وارد رشته عمروپسابتدا ای،  بیمهمنوی محصوالت از طریق ( ب  

 
 .آسیا را انتخاب نماییدمهرانداز یا  نامه جامع عمروپس گزینه بیمهسپس 

 
 

 . از منوی سمت راست ، پرداخت اینترنتی را انتخاب کنیدو 

 
شروع می شود و در قسمت باالی جدول  09رقمی است و با کد  11که یک عدد را انداز  عمروپسجامع نامه  کد رهگیری بیمهدر این مرحله،  -3

 . را کلیک نمایید "مرحله بعدی"عبارت امنیتی وارد نموده ، دکمه به همراه رج شده است گر د و بیمهگزار  بینی تعهدات بیمه پیش
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 .به مرحله بعدی برویدمورد نظر را انتخاب نموده یا اقساط قسط نامه ،  پس از کنترل مشخصات فردی و بیمهپنجره ، این در  -4

 
 . یا اقساط انتخاب شده مورد تایید باشد ، گزینه پرداخت را انتخاب نمایید  قسطچنانچه سپس را انتخاب  "به پرداخت ملت"دروازه پرداخت اینترنتی  -5

  
بانکی عضو  هایکارتیکی از و رمز اینترنتی مشخصات صل شده ، کافی است متّ "ملت به پرداخت بانک"اینترنتی پرداخت وازه ، به درپس از تأیید -6

 . شتاب خود را در قسمتهای مربوطه وارد نمایید شبکه 

 
باشد،  ir.shaparak.bpm://httpsل امنیتی و دقت در آدرس اینترنتی صفحه باز شده که می بایست به آدرس ئضمن رعایت مسا -

 .رداخت قسط حق بیمه اقدام فرماییدنسبت به پ

 . کننده وارد نمایید شناسه پرداخت در قسمت نامه خود را حتما در قسمت درگاه بانک ، مجددا کد رهگیری یا شناسه بیمه -

کنید تا انتقال به سایت پذیرنده انجام شده و رسید قابل چاپ نمایش داده ، چند لحظه صبر "موفقیت انجام شدپرداخت با "پس از رؤیت عبارت  -

 .نماییدذخیره یا بر روی رایانه خود چاپ نموده را می توانید رسید مربوطه . شود

 .شامل دریافت سود خواهد شدروز نامه شما ثبت و از همان  پرداختی شما بالفاصله در حساب بیمهمه بی  حق -

https://bpm.shaparak.ir/

