نحوه ثبت نام متقاضیان نمایندگی فروش بیمه های زندگی
(با توجه به آیین نامه  96شورایعالی بیمه)
مدیریت فناوری اطالعات
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ثبت نام متقاضیان نمایندگی فروش بیمه های زندگی
 )1از طریق مسیر زیر وارد سایت بیمه آسیا شوید
http://www.bimehasia.com/
)2
از منوی ارتباط با شرکت روی گزینه متقاضیان نمایندگی بیمه زندگی کلیک کنید
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روی گزینه ثبت نام متقاضیان نمایندگی بیمه زندگی کلیک کنید

)4

مدارک مورد نیاز در این کادر قید شده که بعد از مطالعه آن و با تیک زدن کادر انتهایی  ،می توانید
به صفحه بعد منتقل شوید
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کد ملی و کد امنیتی را وارد کرده و روی گزینه ثبت نام کلیک نمایید تا
صفحه ای همانند تصویر پایین باز شود
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شرح آیتم های موجود در بخش مشخصات فردی :
پس از تکمیل اطالعات صفحه برروی دکمه تایید مشخصات فردی کلیک نمایید

بخش اول :

 نام  :نام متقاضی
 نام خانوادگی  :نام خانوادگی متقاضی
 جنسیت  :جنسیت متقاضی
 شماره شناسنامه  :شماره شناسنامه متقاضی
 تاریخ تولد  :که باید به تفکیک روز /ماه  /سال انتخاب شود
 نام پدر  :نام پدر متقاضی
 کد ملی  :کد ملی متقاضی
 سری شناسنامه  :ثبت سری شناسنامه متقاضی بصورت کامل
 وضعیت نظام وظیفه  :وضعیت نظام وظیفه متقاضی (در صورت انتخاب جنسیت  ،به عنوان مرد )
 تاریخ پایان خدمت یا معافیت  :تاریخ پایان خدمت یا معافیت متقاضی
 معرف  :در صورت چگونگی مطلع شدن برای ثبت نام از طریق کارمندان شاغل در بیمه آسیا  ،نام آن فرد
را در این قسمت وارد کنید
 نماینده معرف  :در صورت چگونگی مطلع شدن برای ثبت نام از طریق نمایندگان بیمه آسیا  ،کد نمایندگی
یا نام آن فرد را در این قسمت وارد کنید
 آدرس  :آدرس محل سکونت که بصورت کامل باید پر گردد
 تلفن ثابت  :تلفن ثابت محل سکونت به همراه پیش کد شهر محل سکونت
 تلفن همراه  :شماره تلفن همراه متقاضی
 کد پستی  :کد پستی محل سکونت
 نام استان مورد تقاضا  :نام استان محل سکونت
 نام شهر مورد تقاضا  :نام شهر محل سکونت
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 سایر شهر ها  :اگر محل سکونت شما در کادر قبلی(لیست نام شهر مورد تقاضا) وجود نداشت  ،می توانید
آن را بصورت دستی در این قسمت وارد کنید
شرح آیتم های موجود در بخش فایل های پیوست :

بخش دوم :
نکته  :1برای بارگذاری هر عکس در ابتدا روی گزینه
حتما گزینه

کلیک کنید و بعد از انتخاب عکس ،

را بزنید تا عکس شما بارگذاری شود در غیر اینصورت عکس انتخابی شما ارسال

نمی گردد.
نکته  :2تمامی عکس ها باید حتما دارای فرمت  JPEGو حداکثر  100 KBباشد
 )1( اسکن کپی شناسنامه  :اسکن کپی صفحه اول شناسنامه بصورت خوانا و کامل
 )2( اسکن کارت ملی  :اسکن کارت ملی بصورت خوانا و کامل
 )3( اسکن آخرین مدرک تحصیلی  :اسکن آخرین مدرک تحصیلی بصورت خوانا و کامل
 )4( بارگذاری عکس  : 3*4بارگذاری یک قطعه عکس  3*4تمام رخ و زمینه سفید
 )5( اسکن کپی کارت پایان خدمت  :اسکن کپی کارت پایان خدمت بصورت خوانا و کامل

 )7بعداز پر کردن فرم باال با کلیک روی گزینه تایید مشخصات فردی صفحه مطابق شکل زیر باز می شود

با کلیک روی گزینه تایید نهایی  ،اطالعات شما ثبت و شماره پیگیری مطابق تصویر پایین نمایش داده می شود
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در این کادر شماره پیگیری نمایش داده می شود

با کلیک روی گزینه چاپ  ،کدرهگیری برای چاپ نمایش داده می شود

)9

اطالعات قابل چاپ شامل آیتم های فوق می باشد
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پیگیری درخواست متقاضیان نمایندگی بیمه های زندگی
 )1از طریق مسیر زیر وارد سایت بیمه آسیا شوید
http://www.bimehasia.com/
)2
از منوی ارتباط با شرکت روی گزینه متقاضیان نمایندگی بیمه زندگی کلیک کنید
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بروی گزینه پیگیری درخواست متقاضیان نمایندگی بیمه زندگی کلیک کنید

)4

با وارد کردن شماره پیگیری یا کد ملی و کلیک روی گزینه جستجو اطالعات ثبت نامی شما مشخص
می گردد .
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دراین ستون امکان مشاهده وضعیت درخواست وجود دارد

 )6در این صفحه شما می توانید اطالعاتی از قبیل  :تاریخ ثبت نام  ،کد پیگیری  ،وضعیت ثبت درخواست و
 ...را مشاهده نمایید
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