راهنمای تمدید اینترنتی بیمه نامه شخص ثالث
شرکت بیمه آسیا
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 )1از طریق آدرس زیر وارد پرتال اطالع رسانی (سایت) بیمه آسیا شوید :

https://www.bimehasia.com/
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روی گزینه تمدید اینترنتی بیمه نامه شخص ثالث کلیک نمایید تا صفحه ای همانند تصویر شماره ()2نمایش داده شود.

تصویر ()1
)3

روی گزینه تمدید اینترنتی بیمه نامه شخص ثالث کلیک نمایید تا صفحه ای همانند تصویر شماره ()3نمایش داده شود.

تصویر ()2
2

)4
شماره بیمه نامه در این آیتم وارد می گردد.

1
کد بیمه گذار در این آیتم وارد می گردد.
2

پس از وارد کردن شماره بیمه نامه،کد بیمه گذار و کد امنیتی  ،بر روی دکمه مرحله بعدی کلیک نمایید تا
صفحه ای همانند تصویر شماره ()4نمایش داده شود.

تصویر ()3
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پس از مشاهده اطالعات  ،بر روی دکمه مرحله بعدی کلیک نمایید تا صفحه ای
همانند تصویر شماره ()5نمایش داده شود.

تصویر ()4
3

این صفحه شامل چهار بخش است که به شرح ذیل می باشند:

 مشخصات بیمه گذار
شامل نام بیمه گذار  ،تاریخ شروع بیمه نامه  ،تاریخ پایان بیمه نامه و کد یکتای بیمه نامه می باشد.

تصویر ()4-1

 مشخصات خودرو
شامل نوع خودرو ،گروه خودرو  ،شماره پالک  ،مورد استفاده  ،شماره موتور  ،شماره شاسی VIN ،
 ،سال ساخت و تعداد یدک می باشد.

تصویر ()4-2

 سابقه بیمه نامه
شامل سنوات ثالث بیمه نامه (سال)  ،درصد ثالث بیمه نامه (درصد)  ،سنوات سرنشین بیمه نامه
(سال) و درصد سرنشین بیمه نامه (درصد) می باشد.

تصویر ()4-3
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 پوشش ها
شامل پوشش جانی(ثالث بدنی) (میلیون ریال)  ،پوشش مالی (میلیون ریال) و پوشش حوادث
راننده (میلیون ریال) می باشد.

تصویر ()4-4
نکته  :چنانکه اطالعات نمایش داده شده در هر یک از قسمتهای فوق صحیح نمی باشد  ،می بایست
برای تصحیح آن با شماره تماس واحد صادر کننده بیمه نامه خود تماس حاصل فرمایید.
در انتها برای رفتن به صفحه بعد باید روی دکمه "مرحله بعدی" که در تصویر شماره ( )4مشاهده
می نمایید کلیک نمایید.
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پس از وارد نمودن کد ملی روی دکمه مرحله بعدی کلیک نمایید تا آیتم های صفحه مشابه تصویر
شماره ()5-1تغییر یابد.

تصویر ()5
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پس از وارد نمودن کد ملی در مرحله قبل و کلیک روی دکمه
"مرحله بعدی"  ،آیتم های زیر نمایش داده می شود.

در صورت کامل بودن آیتم های ستاره دار برروی دکمه مرحله بعدی کلیک نموده تا صفحه ای همانند تصویر
شماره ()6نمایش داده شود.

تصویر ()5-1
در این صفحه نام  ،نام خانوادگی  ،نام پدر  ،شماره شناسنامه و تاریخ تولد (روز ماه سال) را
مشاهده می نمایید که توسط سیستم بصورت اتومات نمایش داده می شود و قابل تغییر از سوی
شما نمی باشد اما مشخصات دیگر اعم از محل صدور  ،تلفن  ،تلفن همراه  ،استان  ،شهر  ،کد
پستی  ،آدرس  ،وضعیت تاهل و جنسیت در صورت پر نبودن و ستاره دار بودن آیتم  ،می بایست
توسط شما تکمیل گردد.الزم بذکر است که اطالعات وارد شده از سوی شما در این قسمت مهم
بوده و باید دقیق و بدون اشتباه تکمیل گردد تا در چاپ بیمه نامه مشکلی پیش نیاید.
نکته  :در صورت پر نکردن هر یک از فیلدهایی که دارای عالمت ستاره ( )می باشد و کلیک
روی دکمه "مرحله بعدی" با خطایی مبنی بر پر نمودن آن فیلد مواجه خواهید شد .
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تصویر ()6
در این صفحه پوشش های بیمه نامه به انتخاب شما مشخص می گردد و انتخاب سقف این پوشش
ها در هر فیلد اجباری است.
این صفحه شامل سه بخش است که به شرح ذیل می باشند:

 پوشش جانی(ثالث بدنی) (میلیون ریال)
خسارت ناشی از تصادفات منجر به فوت و
نقص عضو در برابر اشخاص ثالث در اثر هر
حادثه را شامل می شود.
که با کلیک روی این فیلد  ،لیستی همچون تصویر روبرو باز می گردد این آیتم فقط یک گزینه
دارد که عدد  4400میلیون ریال می باشد (مبنای دیه جانی مصوب قوه قضایی می باشد و با
مصوبه هر سال  ،تغییر پیدا می کند).گزینه  4400را انتخاب نمایید.

 پوشش مالی (میلیون ریال)
تعهدات ثالث مالی در برابر خسارت وسایل نقلیه افراد دیگر را شامل می شود.
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با انتخاب پوشش جانی و کلیک روی آیتم
پوشش مالی (میلیون ریال) لیستی همچون
تصویر روبرو باز می گرددکه می بایست سقف
پوشش مالی مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

 پوشش حوادث راننده (میلیون ریال)
خسارت ایجاد شده ناشی از هر حادثه
به ازای راننده مسبب حادثه را شامل
می شود .
با کلیک روی این آیتم ،
لیستی همچون تصویر روبرو باز می گردد که آین آیتم هم فقط یک گزینه  3300میلیون ریال
دارد .گزینه مذکور را انتخاب نمایید.
نمونه تکمیل شده این صفحه  ،همانند تصویر ( )6-1در پایین می باشد.

پس از انتخاب پوشش ها روی دکمه مرحله بعدی کلیک نموده
تا صفحه ای همانند تصویر شماره ()7نمایش داده شود.
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تصویر ()6-1
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تصویر ()7
در این صفحه پیش نمایش اطالعات مراحل قبل،نمایش داده می شود و در صورت صحیح بودن برروی دکمه مرحله بعدی کلیک
نمایید تا صفحه ای همانند تصویر شماره ()8نمایش داده شود در غیر این صورت برروی دکمه مرحله قبلی کلیک نمایید.

این صفحه شامل پنج بخش است که به شرح ذیل می باشند:

 مشخصات بیمه نامه جدید
شامل نام بیمه گذار  ،تاریخ شروع بیمه نامه  ،تاریخ پایان بیمه نامه و کد یکتای بیمه نامه سال قبل
می باشد.

تصویر ()7-1
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 مشخصات خودرو
شامل نوع خودرو ،گروه خودرو  ،شماره پالک  ،مورد استفاده  ،شماره موتور  ،شماره شاسی VIN ،
 ،سال ساخت و تعداد یدک می باشد.

تصویر ()7-2

 سابقه بیمه نامه
شامل درصد ثالث بیمه نامه(درصد)  ،سنوات ثالث بیمه نامه(سال)  ،سنوات انتظار ثالث(سال) ،
درصد سرنشین بیمه نامه(درصد)  ،سنوات سرنشین بیمه نامه(سال) و سنوات انتظار
سرنشین(سال) می باشد.

تصویر ()7-3

 پوشش ها
شامل پوشش جانی(ثالث بدنی) (میلیون ریال)  ،پوشش مالی (میلیون ریال) و پوشش حوادث
راننده (میلیون ریال) می باشد که بر اساس مواردی است که شما در تصویر ( )6انتخاب نموده اید.
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تصویر ()7-4

 جزئیات حق بیمه
شامل مواردی است که با توجه به اطالعات موجود در بخش مشخصات خودرو  ،سابقه بیمه نامه و
پوشش ها انتخابی از سوی شما  ،بصورت اتومات محاسبه و به عنوان مبلغ حق بیمه شما نمایش
داده می شود .

تصویر ()7-5

نکته  :در این مرحله چنانچه قصد کاهش یا افزایش حق بیمه نامه خود را داشتید می توانید با کلیک
روی دکمه "مرحله قبلی" به صفحه قبل که مطابق با تصویر شماره ( )6می باشد رفته و با کاهش
یا افزایش پوشش ها  ،می توانید نسبت به کاهش یا افزایش مبلغ حق بیمه نامه خود اقدام فرمایید.
در انتها برای رفتن به صفحه بعد باید روی دکمه "مرحله بعدی" که در تصویر شماره ( )8مشاهده
می نمایید کلیک نمایید.
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نام و نام خانوادگی و کد بیمه گذار
کد رهگیری

پس ازیادداشت نمودن کد رهگیری و کد بیمه گذار  ،بر روی دکمه
ارسال به پرداخت کلیک نمایید تا صفحه ای همانند تصویر شماره
()9نمایش داده شود.
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تصویر ()8
توجه داشته باشید که دریافت کد پیگیری به منزله صدور اینترنتی بیمه نامه و اتمام مراحل
صدور نمی باشد و حتما برای صدور اینترنتی بیمه نامه باید روی دکمه " ارسال به پرداخت"
کلیک نمایید
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پس از انتخاب درگاه پرداخت مورد نظر ،بر روی دکمه مرحله بعدی کلیک نمایید.

تصویر ()9

)11

مبلغ کل حق بیمه پرداختی

پس از مشاهده مبلغ کل قابل پرداخت بیمه نامه  ،بر روی دکمه پرداخت کلیک نمایید.

تصویر ()10
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پس از پر نمودن اطالعات خواسته شده  ،برر روی دکمه پرداخت کلیک نمایید.

تصویر ()11
در این صفحه با پر نمودن اطالعات خواسته شده اعم از شماره  12رقمی درج شده روی کارت عابر
بانک  ،شماره شناسایی دوم ( ، )CVV2تاریخ انقضای کارت  ،کد امنیتی  ،رمز دوم و آدرس ایمیل
و کلیک روی دکمه "پرداخت" کلیک نموده تا پرداخت مبلغ کل بیمه نامه (که در تصویر شماره
( )10نمایش داده شده) انجام گرفته و صفحه ای مبنی بر " تکمیل فرایند پرداخت " نمایش داده
شود که می بایست از این صفحه عکس گرفته و یا آن را ذخیره نمایید تا در صورت لزوم از آن
استفاده نمایید.
با کلیک روی دکمه "تکمیل فرایند پرداخت"  ،عملیات پرداخت اینترنتی بصورت کامل انجام
گرفته و سپس بیمه نامه شما برای چاپ نمایش داده می شود که می توانید آن را چاپ نمایید.
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