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راهنمای سامانه مزایده خودرو های تصادفی

بخش اول  :راهنمای ثبت نام در سامانه مزایده خودرو های تصادفی
بخش دوم  :نحوه ورود و شرکت در مزایده
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بخش اول  :راهنمای ثبت نام در سامانه مزایده خودرو های تصادفی
 )1از طریق آدرس زیر وارد پرتال (سایت) اطالع رسانی بیمه آسیا شوید
https://www.bimehasia.com
1
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از منوی خدمات الکترونیک زیر منوی سامانه مزایده را انتخاب نمایید تا صفحه ای مطابق تصویر زیر نمایش داده شود.

تصویر ()1

)2
در صورتی که قبال در این سامانه ثبت نام نکرده اید می توانید با کلیک روی لینک ثبت نام درسامانه مزایده مطابق
1

تصویرشماره ( )3اقدام به ثبت نام نمایید.
2

در

صورتی

قبال

که

درمزایده ثبت نام کرده
باشید  ،می توانید با

3

در صورتی که قبال در این سامانه ثبت نام

کلیک

کرده باشید می توانید با وارد نمودن نام

پیگیری

ثبت

کاربری و رمز عبور و کلیک روی دکمه ورود

درسامانه

مزایده

به سیستم به سامانه مزایده وارد گردید .

وضعیت درخواست خود

روی

را پیگیری نمایید.
تصویر ()2

لینک
نام
،

3

)3

در این بخش مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام و شرکت در مزایده ،تحت  7عنوان درج گردیده است.

تصویر ()3
پس از مطالعه موارد باال به منظور ثبت نام در سامانه مزایده می بایست کادر موارد فوق مورد تایید است
را تیک زده تا صفحه ای همانند تصویرشماره ( )4نمایش داده شود.

)4

با وارد نمودن کد ملی و کد امنیتی و کلیک بر روی دکمه ثبت نام به بخش ثبت نامه سامانه مزایده
وارد شوید .

تصویر ()4

4

)5پس از کلیک برروی دکمه ثبت نام در مرحله قبل ،صفحه ای مطابق شکل زیر نمایش داده می
شود.

تصویر ()5

این صفحه شامل اطالعات فردی می باشد که به اختصار به شرح ذیل توضیح داده شده است.

 نام  :نام متقاضی در این کادر درج می گردد.
 نام خانوادگی  :نام خانوادگی متقاضی در این کادر درج می گردد.
 جنسیت  :جنسیت متقاضی در این قسمت انتخاب می شود.
 کد ملی  :کد ملی که از مرحله قبل وارد نموده اید ،در این قسمت نمایش داده شده است که قابل
ویرایش نمی باشد.
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 نام استان  :نام استان محل سکونت متقاضی ازاین کادر انتخاب می گردد.
 نام شهر  :نام شهر محل سکونت متقاضی ازاین کادر انتخاب می گردد.
 کد پستی :کد پستی محل کار متقاضی در این کادر درج می گردد.
 آدرس محل کار  :آدرس محل کار متقاضی در این کادر درج می گردد.
 تلفن ثابت  :تلفن ثابت محل کار متقاضی با ذکر پیش شماره در این کادر درج می گردد.
 تلفن همراه  :تلفن همراه متقاضی در این کادر درج می گردد زیرا کد رهگیری و نام کاربری به
به شماره تلفن همراه مذکور ارسال می گردد)
 پست الکترونیک  :پست الکترونیکی متقاضی در این کادر درج می گردد.
 آدرس محل پارکینگ یا تعمیرگاه  :آدرس پارکینگ یا تعمیرگاه متقاضی در این کادر درج می
گردد.
 نوع مالکیت پارکینگ یا تعمیرگاه  :نوع مالکیت پارکینگ یا تعمیرگاه متقاضی اعم از اینکه ملکی
یا استیجاری می باشد از این قسمت انتخاب می گردد.
 وسایل نقلیه مورد نظر متقاضی جهت شرکت در مزایده  :نوع وسیله نقلیه مورد نظر متقاضی
اعم از سنگین  ،سبک یا هردو از این قسمت انتخاب می گردد.
 تصویر کارت ملی  :تصویر کارت ملی در این قسمت باید بارگذاری شود ،برای انجام این کار می
بایست روی دکمه  Choose Fileکلیک و در پنجره ای که نمایش داده می شود تصویر کارت ملی
را جستجو و انتخاب نمود و سپس روی دکمه تایید اسکن کلیک نمایید.
 تصویر جواز معتبر صنفی  :تصویر جواز معتبر صنفی در این قسمت باید بارگذاری شود ،برای
انجام این کار می بایست روی دکمه  Choose Fileکلیک و در پنجره ای که نمایش داده می شود
تصویر جواز را جستجو و انتخاب نمود و سپس روی دکمه تایید اسکن کلیک نمایید.
 تصویر رونوشت سند مالکیت قطعی یا اجاره نامه رسمی  :تصویر سند مالکیت قطعی یا اجاره
نامه رسمی در این قسمت باید اضافه گردد  ،برای انجام این کار می بایست روی دکمه Choose
 Fileکلیک نموده و در پنجره ای که نمایش داده می شود تصویر مورد نظر را جستجو و انتخاب
نمود و سپس روی دکمه تایید اسکن کلیک نمایید.
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نکته :در این قسمت فرمت تصاویر می بایست  JPEGیا  JPGو با حداکثر ظرفیت  100کیلو بایت
بوده و در تمامی مراحل بعد از انتخاب تصویر می بایست حتما روی دکمه تایید اسکن کلیک نموده
تا تصویر مورد نظر در سیستم ثبت گردد.در صورت آپلود صحیح تصاویر،پس از کلیک برروی دکمه
تایید اسکن پیغام موفقیت آمیز بودن و ذخیره تصویر نمایش داده می شود.
 تایید مشخصات فردی:تکمیل تمامی عناوین صفحه الزامی بوده و در صورت عدم تکمیل
فیلدهای موجودیا عدم بارگذاری تصاویر و مدارک مربوطه با پیغام خطا مواجه می شوید .پس از آن
بر روی دکمه تایید مشخصات فردی کلیک نمایید .

نمونه پر شده از فرم باال همانند تصویر شماره زیر ( )5-1می باشد.

پس از تکمیل فرم  ،روی گزینه تایید مشخصات فردی کلیک نمایید.

تصویر ()5-1
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)6
در صورتی که از صحت اطالعات ثبت شده درمرحله قبل اطمینان دارید بر روی دکمه تایید نهایی کلیک نمایید تا پیامکی
حاوی کد رهگیری به شماره همراه متقاضی ارسال گردد  ،همانند تصاویرشماره ()7و()7-1

در صورتی که قصد ویرایش اطالعات ثبت شده رادارید بر روی دکمه ویرایش کلیک نمایید .
تصویر ()6

)7
نمونه پیامک ارسال شده پس از کلیک روی دکمه تایید نهایی

تصویر ()7

8

)8
در پایان متنی مبنی بر موفقیت آمیز بودن ثبت نام به همراه کد رهگیری برای شما نمایش داده می شود.
1

2
تصویر ()7-1
با کلیک روی لینک پیگیری درخواست ثبت نام در سامانه مزایده خودروهای تصادفی بیمه آسیا می توانید نسبت
به آخرین وضعیت  ،درخواست ثبت شده خود اطالع پیدا نمایید که در ادامه  ،توضیحات آن ارائه می گردد.
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پیگیری درخواست
به دو طریق می توان به قسمت پیگیری درخواست مراجعه نمایید:
 -1هنگام ورود به بخش سامانه مزایده مطابق با لینک اشاره شده در تصویر شماره 2
 -2پس از ثبت نام در سامانه مزایده مطابق با لینک اشاره شده در تصویر7-1
پس از ورود به بخش پیگیری درخواست مراحل زیر را دنبال نمایید.
)1

شماره پیگیری را وارد نموده و سپس

بر روی دکمه جستجوکلیک نمایید تا ازآخرین وضعیت درخواست ثبت شده مطلع شوید.

تصویر ()8

)2

در ستون توضیحات  ،در صورت تایید یا عدم تایید  ،توضیحاتی از سوی کارشناسان
ارائه می گردد که قابل مشاهده می باشد.

ستون وضعیت نمایش دهنده وضعیت درخواست ثبت شده می باشد که دارای چهار حالت
می باشد که در ادامه به توضیح آنها پرداخته شده است.

تصویر ()9
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در جدول نمایش داده شده خالصه ای از اطالعات را مشاهده می نمایید که ستون وضعیت نمایش
دهنده وضعیت درخواست ثبت شده می باشد.
 انواع حالتهای ستون وضعیت :
 )1ثبت درخواست  :در این حالت درخواست صرفاً ثبت شده است .
 )2دردست بررسی  :در این حالت درخواست ثبت شده  ،در حال بررسی از سوی کارشناسان
ذیربط می باشد.
 )3تایید نشد  :این وضعیت به معنای عدم تایید درخواست می باشد و در این حالت از طریق
ستون توضیحات علت عدم تایید درخواست قابل رویت می باشد.
 )4تایید شد  :در این حالت درخواست مورد پذیرش واقع شده و تایید درخواست نیز به شماره
تلفن همراه اعالمی همانند تصویر زیر(شماره  )9-1پیامک شده است.نحوه ورود و شرکت
در مزایده در ادامه توضیح داده می شود.

نمونه پیامک ارسال شده پس از تایید نهایی
به همراه نام کاربری و رمز عبور

تصویر ()9-1
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بخش دوم  :نحوه ورود و شرکت در مزایده
 )1از طریق آدرس زیر وارد پرتال (سایت) اطالع رسانی بیمه آسیا شوید
https://www.bimehasia.com
1

2

از منوی خدمات الکترونیک زیر منوی سامانه مزایده را انتخاب نمایید تا صفحه ای همچون تصویر پایین نمایش داده شود.

تصویر ()1

)2

چنانچه قبال" در سامانه مزایده ثبت نام کرده و نام

کاربری و رمز عبور به شماره همراه اعالمی متقاضی
پیامک شده باشد (همانند تصویر شماره  ،)9-1براساس
پیامک ارسالی کلمه کاربری و رمز عبور را وارد نمایید و
سپس بر روی دکمه ورود به سیستم کلیک نمایید تا
صفحه ای همانند تصویر زیر نمایش داده شود و لیست
خودروهایی که می توانید برای مزایده آنها شرکت
نمایید ،نمایش داده شود.
تصویر ()2
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)3

لیست خودروهایی که می توانید برای مزایده آنها شرکت نمایید قابل مشاهده می باشد.در
ستون وضعیت و توضیحات در خصوص نتیجه شرکت در مزایده نیز مشخص می گردد.

جهت مشاهده اطالعات خودرو بر روی عدد ستون کد مزایده کلیک نمایید.
تصویر ()3

)4
در این قسمت اطالعاتی از قبل نوع خودرو  ،تیپ  ،مدل و  ...را مشاهده می نمایید و همچنین قیمت
پایه مزایده نیز در این قسمت مشخص گردیده است.
1

2
تصویر ()4
در این قسمت می توانید قیمت پیشنهادی خود را بر حسب ریال و به عدد تایپ نموده و سپس بر روی
دکمه ثبت پیشنهاد قیمت کلیک نمایید.

13

)5

پس از کلیک بر روی دکمه ثبت پیشنهاد قیمت پیغام موفقیت آمیز بودن ثبت درخواست  ،نمایش داده می شود.

تصویر ()5

نکته  :پس از ثبت درخواست مزایده به منظور پیگیری به توضیحاتی (تصویر شماره  )3که قبال ارائه
شد  ،مراجعه نمایید.

