راهنمای استفاده از استعالم خسارت بیمه نامه های درمان در
پرتال اطالع رسانی
مدیریت فناوری اطالعات
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راهنمای استفاده از استعالم خسارت بیمه نامه های درمان در پرتال
اطالع رسانی
 مشاهده لینک درمان برای کاربران جدید
در صورتی که قبال در سایت بیمه آسیا ثبت نام نکرده اید می توانید بصورت زیر اقدام نمایید.
 )1برای ورود به سامانه استعالم خسارت بیمه نامه های درمان در پرتال اطالع رسانی ،وارد آدرس
زیر شوید:
https://www.bimehasia.com/
)2

با کلیک روی گزینه ورود  ،صفحه ای همانند تصویر زیر باز می شود.

2

)3

 )4در این صفحه چنانکه در سایت ثبت نام نکرده باشید می بایست از قسمت سمت چپ تصویر
باال ،همانند تصویر زیر اقدام به ثبت نام نمایید

در ابتدا باید فیلدهای نام کاربری  ،نام  ،نام خانوادگی  ،کد
ملی  ،شماره همراه  ،ایمیل  ،رمز عبور  ،تایید رمز عبور ،
جنسیت و کد امنیتی را پر نموده و سپس روی دکمه ثبت
عضویت کلیک نمایید تا ثبت نام شما در سایت انجام گرفته
و "نام کاربری" و "رمز عبور" شما ساخته شود.
نکته :وارد کردن شماره موبایل و کد ملی الزامی می باشد.

3

)5

2
1
1
بعد از انجام ثبت نام و مشاهده پیغام موفقیت آمیز بودن ثبتنام،

حال نام و نام خانوادگی شما در این قسمت ظاهر می گردد که با
کلیک روی آن  ،صفحه ای همانند تصویر زیر باز می شود.
1

.

1
1
در صورت موفقیت آمیز بودن ثبت نام ،
برای شما این پیغام ظاهر می گردد.

نکته

 :در این قسمت حتما می بایست بر روی نام و نام خانوادگی که در باالی صفحه نمایش

داده می شود کلیک نمایید تا صفحه ای همانند تصویر زیر باز گردد .
)6

با کلیک روی گزینه استعالم هزینه های درمانی ،
صفحه ای همانند تصویر زیر باز می شود.

4

)7

با کلیک روی گزینه ارسال پیامک رمز پویا  ،یک پیامک حاوی رمز برای
شماره موبایلی که در هنگام ثبت نام  ،ثبت نمودید ارسال می گردد.

)8

رمز ارسال شده به موبایل خود را در این فیلد وارد کرده و
روی دکمه تایید کلیک نمایید.

5

)9

در این صفحه اطالعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی و کد ملی بیمه شده  ،که در هنگام ثبت نام درج نموده اید
قابل مشاهده می باشد .
در اینجا شما می توانید با پر نمودن فیلد های حواله از تاریخ  ،حواله تا تاریخ و کلیک بر روی دکمه استعالم ،
لیست خسارت های بیمه شده را مشاهده نمایید.

6

پس از کلیک دکمه استعالم صفحه ای مشابه تصویر زیر جهت نمایش

)10

خسارت های پرداخت شده به بیمه شده و افراد تحت پوشش بیمه شده
نمایش داده می شود.

با کلیک روی دکمه چاپ گزارش می توانید کلیه لیست
نمایش داده شده جهت خسارت های پرداخت شده به

با کلیک روی دکمه بازگشت  ،این صفحه بسته شده و به

بیمه شده و افراد تحت پوشش بیمه شده را چاپ نمایید.

صفحه نمایش داده شده در قسمت  6باز می گردید.
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مشاهده لینک درمان برای کاربران عضو سایت
در صورتی که قبال در سایت ثبت نام نموده اید می توانید بصورت زیر اقدام نمایید

 )1برای ورود به سامانه استعالم خسارت بیمه نامه های درمان در پرتال اطالع رسانی ،وارد آدرس
زیر شوید:
https://www.bimehasia.com/
 )2با باز شدن پرتال اطالع رسانی همانند تصویر زیر اقدام نمایید

با کلیک روی گزینه ورود  ،صفحه ای همانند تصویر زیر باز می شود.
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)3
ابتدا کلمه کاربری و رمز عبور را تایپ نموده و
سپس برروی دکمه ورود به سیستم کلیک نمایید

)4

در ادامه نام شما مطابق تصویر در صفحه اصلی سایت نمایش داده می شود.
با کلیک روی نام و نام خانوادگی خود  ،صفحه ای همانند تصویرزیرباز می گردد.

9

نکته

 :در این قسمت حتما می بایست بر روی نام و نام خانوادگی که در باالی صفحه نمایش

داده می شود کلیک نمایید تا صفحه ای همانند تصویر زیر باز گردد .
)5

با کلیک روی گزینه استعالم هزینه های درمانی
 ،صفحه ای همانند تصویر زیر باز می شود.

)6

با کلیک روی گزینه ارسال پیامک رمز پویا  ،یک پیامک حاوی رمز برای
شماره موبایلی که در هنگام ثبت نام  ،ثبت نمودید ارسال می گردد.
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)7

رمز ارسال شده به موبایل خود را در این فیلد وارد کرده و
روی دکمه تایید کلیک نمایید.

)8

در این صفحه اطالعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی و کد ملی بیمه شده  ،که در هنگام ثبت نام درج نموده اید
قابل مشاهده می باشد .
در اینجا شما می توانید با پر نمودن فیلد های حواله از تاریخ  ،حواله تا تاریخ و کلیک بر روی دکمه استعالم ،
لیست خسارت های بیمه شده را مشاهده نمایید.

11

پس از کلیک دکمه استعالم صفحه ای مشابه تصویر زیر جهت نمایش

)9

خسارت های پرداخت شده به بیمه شده و افراد تحت پوشش بیمه شده
نمایش داده می شود.

با کلیک روی دکمه چاپ گزارش می توانید کلیه لیست
نمایش داده شده جهت خسارت های پرداخت شده به
بیمه شده و افراد تحت پوشش بیمه شده را چاپ نمایید.

با کلیک روی دکمه بازگشت  ،این صفحه بسته شده و به
12
صفحه نمایش داده شده در قسمت  6باز می گردید.

