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 مقدمه

از جمله امکاناتی عمر و تأمين آتيه، بيمه نامه های وجود روش های گوناگون پرداخت اقساط 

. بيمه گذاران می توانند ه استدوبرای بيمه گذاران خود فراهم نمبيمه پاسارگاد است که شرکت 

از طریق دستگاه های خود پرداز و نيز سایت بانک پاسارگاد عالوه بر حضور در شعبه های بانک ها، 

 اقساط حق بيمه خود را پرداخت نمایند. 

های ارتباطی وری آ فنن جدید تریبيمه پاسارگاد با استفاده از عالوه بر روش های یاد شده، 

اقساط راه اندازی نموده است تا بيمه گذاران بتوانند را  «همراه بيمه پاسارگادنرم افزار »اینترنتی، 

با و امنيت کامل و با سرعت  ؛هر زمان و مکانگوشی تلفن همراه در  ا استفاده ازبحق بيمه خود را 

افزون بر پرداخت اقساط، این  ند.کناستفاده از تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب پرداخت 

 تی را برای بيمه گذاران فراهم می کند که در هيچ روش پرداخت دیگری وجود ندارد.نرم افزار امکانا

 آنمزایای استفاده از امکانات این نرم افزار و 

  نرم افزاردسترسی بيمه گذار به تمام بيمه نامه های خود در یک. 

  بيمه گذار در هر زمان و مکان تمام بيمه نامه های ط اقساامکان پرداخت. 

  پرداخت ندارد.شناسه تنها روش پرداخت قسط که نياز به شناسه قبض و 

  تنها روش پرداخت قسط که در آن بيمه گذار نمی تواند قسطی را پرداخت کند مگرآن

 اقساط قبلی را پرداخت کرده باشد.تمام که 
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  در خود را حق بيمه ط اقسابيمه گذار بالفاصله پس از پرداخت، به روز رسانی وضعيت

 مشاهده می نماید.نرم افزار 

  تنها روش پرداخت قسط که بالفاصله پس از پرداخت، پيامک تأیيد دریافت قسط از

 سوی شرکت بيمه پاسارگاد برای بيمه گذار ارسال می شود.

  ،می تواند ثبت دریافتتنها روش پرداخت قسط که بيمه گذار بالفاصله پس از پرداخت 

 شرکت بيمه پاسارگاد مشاهده کند.قسط را در سایت 

 با مشخص بودن پرداخت در سررسيد،  مشاهده سوابق پرداخت اقساط حق بيمه(

 پرداخت با تأخير و اقساط معوقه(

 :افزوده شده است نرم افزارامکاناتی که در ورژن جدید به 

  غير ایرانی امکان استفاده از نرم افزار برای بيمه گذاران 

 بيمه نامه  واممشاهده سوابق پرداخت اقساط  امکان 

  بيمه نامه  واماقساط امکان پرداخت اقساط 

  بيمه نامه اندوخته امکان مشاهده 

  محيط برنامهدر از گرافيک جذاب تر استفاده 

 استفاده از نرم افزار: وشر

آخرین ورژن نرم افزار را دانلود پاسارگاد، شرکت بيمه رسمی بيمه گذار با مراجعه به سایت  .1

 .نصب می نمایدو 
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 ، کاربر بایستی در سيستم ثبت نام کند.نرم افزاراستفاده از ی  در اولين مرتبه .2

بيمه گذاران ایرانیبرای  فرم ثبت نام
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 ایرانیغير بيمه گذاران برای  رم ثبت نامف
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ر افرادی نباید در اختيا ومی باشد نامه از آنجا که این نرم افزار حاوی اطالعات مالی بيمه 

قرار بگيرد، مراحلی پيش بينی شده است تا اطمينان حاصل شود که  ذارگبيمه غير از 

 کاربر همان شخص بيمه گذار است.

  را لمس می نماید. "ورود"اطالعات درخواست شده را وارد نموده و دکمه  ،کاربر .2.1

صدور در بيمه نامه درج شده باید همان شماره ای باشد که در هنگام  ،شماره تلفن همراه .2.2

 است.

از طریق پيامک به همان  "فعال سازی کد"اگر تمام اطالعات وارد شده صحيح باشند،  .2.3

 شماره موبایل ِ وارد شده، ارسال می شود.

 ثبت نام به پایان می رسد.وارد کرده و بدین ترتيب مرحله  را "کد فعال سازی"کاربر .2.4

 :چند نکته مهم

  انجام می شود و از آن به بعد کاربر هميشه مستقيما    فقط یک مرتبهمرحله ثبت نام 

 وارد برنامه خواهد شد.

  اقدام  3ثبت نام  ی منظور حفظ حریم شخصی و اطالعات بيمه گذاران، در مرحلهبه

 صورت می گيرد:

 ارتباط با سایت سازمان ثبت احوال کشور به منظور احراز هویت شخص 

  به منظور بيمه پاسارگاد ارتباط با بانک اطالعاتی عمر و تأمين آتيه شرکت

 مهدریافت و کنترل اطالعات بيمه گذار و بيمه نا
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  پيامک به شماره تلفن همراه بيمه گذار از طریق  "کد فعال سازی"ارسال 

  مورد  3روشن است که ثبت نام سریع و به موقع، مستلزم برقراری ارتباط شبکه ای با 

شبکه های فوق می تواند در یاد شده بوده و هرگونه اختالل یا کندی سرعت احتمالی 

 تأثير گذار باشد. "ثبت نام"بر زمان فرآیند 

  در صورتی که اطالعات وارد شده توسط بيمه گذار صحيح باشد، و در حالت نرمال

 د.انجام خواهد ش یک دقيقه متر از کحدودا   در  "ثبت نام"ارتباط شبکه ای، فرآیند 

  پيامک به شماره تلفن همراه بيمه از طریق  "کد فعال سازی"گاهی ممکن است ارسال

یافت تلفن همراه با تأخير انجام شود. در هر هنگام که این کد در گذار از سوی اپراتور

هر  شود، می توان آن را وارد کرده و ثبت نام را به پایان رساند. کد فعال سازی برای

 بيمه گذار یک کد منحصر به فرد است و هيچ گاه تغيير نخواهد کرد.


