راهنمای پرداخت آنالین حق بیمه عمر و تشکیل رسمایه بیمه سامان
روش اول :با استفاده از کد اعالمیه بدهکار و بیمه گذار
کدهای اعالمیه بدهکار و بیمه گذار در پیام یادآوری تمدید خدمتتان ارسال شده است.
ی
امنیت که در تصویر به شما نشان یم دهد
همانند تصویر در محل های مشخص شده کدها را وارد نمایید (موارد  1و  .)2کد
را وارد کنید (مورد .)3سپس به مرحله بعدی بروید.

در این قسمت در ابتدای صفحه اطالعات بیمه گذار و در ادامه آن لیست رسرسید اقساط بیمه نامه نمایش داده یم شود.
(همانند تصویر زیر)

از ن
بی لیست رسرسید اقساط ،قسط مورد نظر خود را براساس تاری خ (از قدیم به جدید) انتخاب بفرمایید (مرب ع انتهای
انتخاب شما در زیر جدول نمایش داده یم شود .اکنون به مرحله بعد
ردیف مورد نظر را تیک بزنید) .جمع مبلغ  /مبالغ
ی
بروید.

در این مرحله درگاه پرداخت را انتخاب نمایید( .همانند تصویر زیر ،دایره کنار درگاه را عالمت بزنید)
و به مرحله بعد بروید.

انتخاب شما جهت برریس نهاب به شما نمایش داده یم شود .در صورتیکه مورد
در این مرحله مبلغ قابل پرداخت و قسط
ی
تائید شماست به مرحله پرداخت بروید.

اکنون وارد درگاه بانک شده اید .با استفاده از اطالعات کارت بانیک و رمز دوم یم توانید پرداخت خود را انجام دهید( .مشابه
خریدهای ی
اینت ینت)

چند نکته:
-

ن
مطمی شوید .در اینجا آدرس صفحه پرداخت باید به صورت زیر ررسوع
در هنگام پرداخت آنالین از آدرس سایت
شده باشد

Sep.shaparak.ir

(اگر ررسوع آدرس ن
چتی غت از این عبارت بود اطالعات کارت را وارد نکنید و با ما تماس بگتید).
-

همانند هر پرداخت آنالین دیگری اینجا ن
نت اطالعات پذیرنده را حتما چک بفرمایید( .در اینجا پذیرنده بیمه
سامان یم باشد).

در صورتیکه موارد باال را چک نمودید و از صحت آن اطمینان حاصل شد ،پرداخت خود را انجام دهید.

حتما توجه فرمایید که پس از زدن دکمه پرداخت وارد صفحه ای (همانند تصویر زیر) یم شوید که باید بر روی دکمه
"تکمیل خرید و انتقال به سایت پذیرنده" کلیک کنید تا ن
مبلغ که از حسابتان کرس شده است به حساب مقصد
واریز شود در غت اینصورت قسط شما پرداخت نخواهد شد و مبلغ پس از ی
مدب از طرف بانک به حساب شما
برگشت خواهد خورد.

پس از تکمیل خرید به سایت بیمه سامان انتقال داده یم شوید و رسید پرداخت به شما نمایش داده خواهد شد که یم
توانید با استفاده از دکمه چاپ آن را نزد خود نگه دارید.

ین
داشی بیش از یک کد اعالمیه بدهکار ،به ازای هر کد اعالمیه بدهکار کلیه مراحل از ابتدا
** توجه داشته باشید در صورت
باید به صورت کامل انجام شود.

در صورت هرگونه سوال یا مشکیل در پرداخت با شماره  02122144025تماس بگتید.

