دستورالعمل افزایش تعهدات ثالث اینترنتی
بیمه گذار محترم :
جهت ثبت الحاقیه افزایش تعهدات ثالث اطالعات زیر را وارد نمایید.
شماره بیمه نامه  :شماره ایی که بر روی بیمه نامه درج گردیده است را به صورت کامل وارد نمایید.
کد بیمه گذار :کدی که بر روی بیمه نامه در کنار نام بیمه گذار قراردارد.
کد امنیتی :کدی که در  Boxباالی آن قراردارد.

پس از ورود به مرحله بعد ،اطالعات بیمه نامه شامل مشخصات بیمه نامه جاری ،مشخصات بیمه گذار،
مشخصات خودرو و پوشش ها نمایش داده خواهد شد .پس از بررسی در صورت صحت اطالعات کلید
مرحله بعد را انتخاب نمایید.

در پنجره باز شده بعد ،امکان انتخاب پوشش های مورد نظر وجود دارد که میبایست پوشش های جانی ،مالی و
حوادث راننده را از لیست انتخاب نمایید.

با فشردن کلید مرحله بعد وارد صفحه زیر خواهید شد.

پس از تایید موارد اعالم شده و فشردن کلید مرحله بعد ،کد رهگیری که نشان دهنده ثبت موقت الحاقیه در
سیستم های بیمه ایی بیمه کار آفرین است ارائه خواهد شد الزم به توضیح است چنانچه پرداخت اینترنتی انجام
نگردد الحاقیه موقت شما در ساعت  24همان روز از سیستم ها حذف خواهد شد.

پس از انتخاب مرحله بعد مشخصات بیمه نامه با پوشش های جدید جهت تایید بیمه گذار مجدد نمایش داده
خواهد شد.

پس از تایید و ارسال به پرداخت  ،صفحه انتخاب درگاه بانکی ظاهر خواهد شد که پس از آن با انتخاب به پرداخت
ملت وارد صفحه بانک خواهید شد که به مانند سایر خرید های اینترنتی سایر مراحل انجام خواهد شد.که پس از
آن تاییدیه بانک شامل کد رهگیری از بانک تاریخ و ساعت با مبلغ تراکنش اعالم خواهد شد .پس از پرداخت حق
بیمه اضافی الحاقیه افزایش صادر و امکان چاپ تایید از آن طریق وجود خواهد داشت.
در صورت صحت اعالم شماره موبایل بیمه گذار پیامک مربوطه نیز ارسال خواهد شد.

