
 

 شوید پرداخت اینترنتی اقساط بیمه عمرابتدا وارد منوی خدمات/ پرداخت خدمات بیمه پارسیان/  -1

 اینجا کلیک کنیدلینک دسترسی مستقیم به صفحه مورد نظر 

 

 

 و وارد شوید کردهسپس در صفحه بالا روی پرداخت اینترنتی کلیک کرده و شماره بیمه نامه خود را همانند نمونه پر  -2

  

http://parsian-bimeh.ir/payment-life
http://parsian-bimeh.ir/payment-life
http://lifecrm.parsianinsurance.com/userCheck.action
http://lifecrm.parsianinsurance.com/userCheck.action


 :شود می داده نمایش زیر صفحات از یكی ، ورود از بعد -3

 شوید می وارد زیر صفحه به چنانچه : 
 

 
 ثبت حهصف وارد و کرده کلیک را" شوم سیستم وارد خواهم می بار اولین برای" لینک بایستی.نمایید می استفاده مذکور سامانه از بار اولین برای صورتیكه در

 .شوید نام

  الكترونیكی پست گذار، بیمه ملی کد نامه، بیمه صدور تاریخ نامه، بیمه شماره درخواستی اطلاعات تكمیل از پس

 .شد خواهد ارسال شما شخصی ایمیل طریق از سیستم عبور رمز و کاربری نام "تایید" کلید بازدن ، صفحه در مندرج اطلاعات تایید از پس

 .نمائید مشاهده را خود های نامه بیمه لیست بایست می آن نمودن وارد و عبور رمز و کاربری نام دریافت از پس

 به "ورود"دكمه روي بر كليك با و نموده وارد را( شود مي اعلام شما ايميل به كه است عددي) خود عبور كلمه و( ايميل آدرس) كاربري نام ،ايد نموده نام ثبت سامانه در قبلا صورتيكه در 

 .نماييد مشاهده را خود نامه بيمه و شده وارد خود شخصي صفحه

 استفاده با و نموده مشاهده را خود نامه بيمه اقساط كليه"بيمه حق اقساط پرداخت وضعيت" قسمت "نهايي وضعيت"كليد روي بر كليك با توانيد مي شما ورود، از پس ،اينترنتي پرداخت جهت 

 .فرمائيد اقدام پرداخت به نسبت قسط هر روبروي "قسط پرداخت" دكمه از

 فرمائيد اقدام "نامه بيمه اي اندوخته مشخصات" قسمت از توانيد مي ،خود نامه بيمه شرايط از اطلاع جهت. 

 

  

life.parsianinsurance.com/jsp/registerBimegozar.jsp
life.parsianinsurance.com/jsp/registerBimegozar.jsp


 شوید می وارد زیر صفحه به چنانچه  : 

 
 . شوید نام ثبت صفحه وارد و کرده کلیک را" گذاران بیمه نام ثبت" دکمه بایستی.نمایید می استفاده مذکور سامانه از بار اولین برای صورتیكه در

 .شد خواهید خود سامانه وارد عبور کلمه و( باشد می ملی کد همان که) کاربری نام ثبت از پس

 

 نمائید مشاهده را خود های نامه بیمه لیست توانید می شما

 قسمت در و نمایش را خود نامه بیمه اطلاعات کلیه ، خود های نامه بیمه از یک هر مشاهده دکمه فشردن با توانید می شما ورود، از پس ، اینترنتی پرداخت جهت

 .فرمائید اقدام خود اقساط پرداخت به نسبت " اینترنتی پرداخت " دکمه از استفاده با "اقساط وضعیت"

 .فرمائید اقدام " نامه بیمه " تب از توانید می ، خود نامه بیمه شرایط از اطلاع جهت

 

 تجارت شرکت 8212310  شماره با نشد ثبت مالی واحد در ولی گردید کسر شما حساب از شده واریز وجه درصورتیكه اقساط اینترنتی پرداخت از پس: نكته

 آقای 1101 و 1485 1101 های داخلی 0229 شماره مالی محترم واحد با تماس با وسپس نموده اخذ را شده واریز وجه ارجاع کد ، 9 و 2 داخلی با الكترونیک

 .فرمایید اقدام خود وجه ثبت به نسبت آهنگران وخانم  - عبدالهی

 


