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ِ اي در دستاى ضواست ضوا هي تَاًيذ ايي ًرم افسار تر تلفي ّوراُ خَد هي تَاًيذ حق تيوِ . تا چتر ّوراُ پارسياى كليِ خذهات تيو

هحاسثِ كٌيذ،  سَاتق تيوِ اي خَد را هطاّذُ كٌيذ، تذٍى هراجؼِ تِ دفاتر ًوايٌذگي تيوِ ًاهِ خَد را توذيذ كٌيذ ٍ تذٍى هراجؼِ تِ 

 .تاًك حق تيوِ خَد را پرداخت كٌيذ

 ثبت نام كنيذ

 .تراي استفادُ از ايي ًرم افسار الزم است در صفحِ اٍل ثثت ًام كٌيذ

  در صَرتي كِ تا تِ حال تيوِ ًاهِ اي از ضركت تيوِ پارسياى خريذاري ًوَديذ، هي تَاًيذ تا ٍرٍد كذ هلي ٍ ضوارُ تيوِ ًاهِ خَد

 .ٍ اًتخاب كلوِ ػثَر هَرد ًظر خَد ثثت ًام ًواييذ

  در صَرتي كِ تا تِ حال تيوِ ًاهِ اي از ضركت تيوِ پارسياى خريذاري ًٌوَدُ ايذ هي تَاًيذ تا ٍرٍد كذ هلي، ًام ٍ ًام خاًَادگي

 .ٍ ضوارُ تلفي ّوراُ ٍ اًتخاب كلوِ ػثَر  هَرد ًظر خَد ثثت ًام ًوايذ

  

 با انواع رشته هاي بيمه اي آشنا شويذ

ِ اي ضركت تيوِ پارسياى  ِ ّاي تيو ِ ّا ٍ زير رضت در تخص هؼرفي رضتِ ّا تَضيحات هرتَط تِ  اًَاع رضت

ِ ّا . ارائِ هي گردد تا ضوا را در تصوين گيري ّرچِ تْتر ياري ًوايذ جْت دسترسي تِ اعالػات كلي رضت

ِ ّا را اًتخاب ٍ تر رٍي آى كليك ًواييذ جْت دسترسي تِ  هي تَاًيذ از هٌَي تاالي صفحِ يكي از رضت

اعالػات زير رضتِ ّا در تخص هؼرفي اًَاع تيوِ تر رٍي اداهِ هغلة ، زير رضتِ هَرد ًظر خَد كليك 

 .ًواييذ

 حق بيمه خود را محاسبه كنيذ

ِ ّاي  ثالث،  تذًِ ٍ ػور ضركت تيوِ پارسياى را  در ايي تخص هي تَاًيذ تِ صَرت آًاليي،  حق تيوِ تيوِ ًاه

جْت هحاسثِ حق تيوِ ّر يك از زير رضتِ ّاي ثالث ، تذًِ ٍ . در ّر زهاى كِ هايل تَديذ هحاسثِ ًواييذ 

ػور تر رٍي ايكَى هرتَط كليك كردُ ٍ تخص ّاي هرتَعِ را تراي هثال اعالػات خَدرٍ ، سَاتق تيوِ 

 .را تكويل ًواييذ، سپس تر رٍي كليذ استؼالم كليك كٌيذ... ًاهِ سال قثل ٍ پَضص ّاي درخَاستي ٍ 
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 سوابق بيمه اي خود را مشاهذه كنيذ

ِ ًاهِ داضتِ يا دارًذ قاتل دسترسي هي تاضذ در ايي تخص هي تَاًيذ تِ . ايي تخص فقظ تراي كساًي كِ تيو

ِ ّاي خَد كِ تاكٌَى از تيوِ پارسياى خريذاري ًوَدُ ايذ تِ صَرت آًاليي  اعالػات هرتَط تِ تيوِ ًاه

 .دسترسي پيذا كٌيذ

 

 بيمه نامه بخريذ و يا تمذيذ نماييذ 

تا استفادُ از ايي ًرم افسار هي تَاًيذ ترخي از تيوِ ًاهِ ّاي ضركت تيوِ پارسياى را تِ صَرت آًاليي خريذاري 

ِ ي خَد را توذيذ ًواييذ ِ ًاه  .ٍ يا تيو

 

 نقشه بيمه پارسيان

هجتوغ ّا ضركت تيوِ پارسياى تر رٍي ًقطِ هطخص ضذُ / در ايي تخص هحل قرار گيري ًوايٌذگي ّاي ضؼة

كِ تا كليك تر رٍي ّر يك از آًْا هي تَاًيذ اعالػات تيطتر اػن از تواس ٍ آدرس پستي آًْا را ًيس هطاّذُ 

 .ًوايذ

 

 پرداخت حق بيمه

 تاًك پارسياى اهكاى پرداخت اقساط حق تيوِ از عريق تلفي ّوراُ فراّن هي تاضذ USSDاز عريق دترگاُ 

 . تراي پرداخت،  داضتي يكي از كارت ّاي ضتاب ٍ رهس دٍم كارت الساهي است

 

 تماس با ما

ضوا هي تَاًيذ ّر گًَِ ًظر، پيطٌْاد، سَال ٍ اًتقادي كِ  در هَرد خذهات يا ًرم افسار چتر پارسياى ٍ يا 

ضركت تيوِ پارسياى داريذ را از ايي عريق تِ گَش ها ترساًيذ ٍ  ها تالش خَاّين كرد تا تِ تْتريي ضكل 

ّوچٌيي ضوا هي تَاًيذ از رٍش ّاي ديگر درج ضذُ در ايي صفحِ جْت . هوكي پاسخگَي آًْا تاضين 

 .اًتقال ًظرات خَد تِ ضركت تيوِ پارسياى استفادُ ًواييذ

 معرفي به دوستان

ضوا هي تَاًيذ ًرم افسار چتر ّوراُ پارسياى را  تِ دٍستاى خَد هؼرفي ًوَدُ ٍ آًْا را دػَت كٌيذ تا از ايي ًرم 

جْت اًجام ايي كار ضوا هي تَاًيذ از تيي . افسار جْت سَْلت تخطي تِ فؼاليت ّاي تيوِ خَد استفادُ ًوايٌذ

دٍستاًي كِ ضوارُ آًْا را در تلفي ّوراُ خَد داريذ چٌذ ًفر را اًتخاب كردُ ٍ  پياهك دػَت را تا كليك 

 .ارسال ًواييذ“ ارسال دػَت”تر رٍي دكوِ 
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 پروفايل 

در ايي صفحِ ضوا هي تَاًيذ تِ .  ايي تخص فقظ تراي كساًي كِ تيوِ ًاهِ داضتِ يا دارًذ قاتل دسترسي هي تاضذ

  .صفحات اهتياز هي، هطخصات كارتري،  تغيير كلوِ ػثَر ٍ ترٍز رساًي دسترسي پيذا كٌيذ

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

ايي ترًاهِ تاريخ اًقضاي تيوِ ًاهِ را تِ ضوا يادآٍري . "تا داضتي ايي ًرم افسار ديگر فراهَضي تاريخ اًقضاي تيوِ ًاهِ هؼٌي ًخَاّذ داضت"

 .هي كٌذ

 


