راهنمای پرداخت الکترونیکی
اقساط حق بیمهی بیمهنامه های جامع عمروپسانداز
بمنظور رفاهحال بیمهگزاران محترم بیمههایعمروپسانداز شرکت بیمه آسیا ،سرویس پرداخت الکترونیکی در وبسایت این شرکت راهاندازی شده و قابل
بهرهبرداری می باشد  .برای استفاده از این سرویس طبق مراحل ذیل اقدام نمایید:
 -1با استفاده از نرم افزار  ، Google Chromeوارد صفحه اصلی وب سایت بیمه آسیا به نشانی  www.bimehasia.comشوید.
 -2در صفحه اصلی وب سایت بیمه آسیا از دو طریق زیر امکان پرداخت وجود دارد:
الف ) در قسمت خدمات الکترونیک  ،گزینه پرداخت الکترونیکی اقساط یا کارتابل بیمهگزاران را انتخاب نمایید.
ب ) از طریق منوی محصوالت بیمهای ،ابتدا وارد رشته عمروپسانداز شوید:

سپس گزینه بیمهنامه جامع عمروپسانداز یا مهرآسیا را انتخاب نمایید.

و از منوی سمت راست  ،پرداخت اینترنتی را انتخاب کنید.

 -3در این مرحله ،کد رهگیری بیمهنامه جامع عمروپسانداز را که یک عدد  11رقمی است و با کد  09شروع می شود و در قسمت باالی جدول
پیشبینی تعهدات بیمهگزار و بیمهگر درج شده است به همراه عبارت امنیتی وارد نموده  ،دکمه "مرحله بعدی" را کلیک نمایید.
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 -4در این پنجره  ،پس از کنترل مشخصات فردی و بیمهنامه  ،قسط یا اقساط مورد نظر را انتخاب نموده به مرحله بعدی بروید.

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

 -6پس از تأیید ،به دروازه پرداخت اینترنتی "به پرداخت بانک ملت" متّصل شده  ،کافی است مشخصات و رمز اینترنتی یکی از کارتهای بانکی عضو
شبکه شتاب خود را در قسمتهای مربوطه وارد نمایید .

-

ضمن رعایت مسائ ل امنیتی و دقت در آدرس اینترنتی صفحه باز شده که می بایست به آدرس  https://bpm.shaparak.irباشد،
نسبت به پرداخت قسط حق بیمه اقدام فرمایید.

-

حتما در قسمت درگاه بانک  ،مجددا کد رهگیری یا شناسه بیمهنامه خود را در قسمت شناسه پرداختکننده وارد نمایید.

-

پس از رؤیت عبارت "پرداخت با موفقیت انجام شد"  ،چند لحظه صبرکنید تا انتقال به سایت پذیرنده انجام شده و رسید قابل چاپ نمایش داده
شود .می توانید رسید مربوطه را چاپ نموده یا بر روی رایانه خود ذخیره نمایید.

-

حقبیمه پرداختی شما بالفاصله در حساب بیمهنامه شما ثبت و از همان روز شامل دریافت سود خواهد شد.
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