آموزش پرداخت اقساط بیمه نامه عمر
شرکت بیمه ایران امکان پراخت الکترونیک حق بیمه عمر را جهت رفاه و سهولت در پرداخت برای بیمه گذاران
فراهم نموده است  .این شرکت با بررسی روش های مختلف پرداخت ،مطمءن ترین و آسان ترین روش را برای
پرداخت غیر حضوری ایجاد کرده است  .اکنون به توضیح در رابطه با پرداخت اقساط بیمه مان می پردازیم که به 7
روش قابل پرداخت است.
 .1از طریق سایت بیمه ایران
ابتدا از یکی از مرورگرهای ویندوز( کروم،موزیلا و  )...وارد سایت بیمه ایران به نشانی www.iraninsurance.ir
می شوم.

 )2سپس روی لینک خدمات الکترونیکی کلیک کرده و در صفحه باز شده روی گزینه سامانه پرداخت اینترنتی اقساط
و حق بیمه کلیک می کنیم

)3پس از ورود به سامانه پرداخت اینترنتی حق بیمه شناسه مندرج در دفترچه اقساط را با الویت تاریخ قسط در مکان
مشخص وارد می کنیم و روی دکمه جست و جو کلیک می نمایم.

نکته :به جای طی کردن مراحل  1تا  3می توانیم مستقیم با وارد کردن آدرس سامانه پرداخت اینترنتی اقساط بیمه ایران
به نشانی  epay.iraninsurance.irوارد صفحه پرداخت شویم.

)5پس از چک کردن شماره بیمه نامه تاریخ سررسید قسط و مبلغ حق بیمه روی آرم بانک کشاورزی کلید
می نماییم.

)6سپس به درگاه بانک متصل شده و اطلاعات کارت شامل شماره کارت عابر بانک  ،رمز دوم یا رمز خرید اینترنتی
 ،سی وی وی تو و تاریخ انقضاء را وارد کرده و پرداخت را انجام دهید.پس از اتمام کار میتواند از صفحه خود
عکس تهیه نموده و یا در صورت داشتن پرینتر از واریزی خود پیرینت تهیه کرده و و آن را در کنار دفتر اقساط خود
بایگانی کنید.

 .2از طریق سایت چکاد آسایش
)1ابتدا از یکی از مرورگرهای ویندوز( کروم،موزیلا و  )...وارد سایت چکاد آسایش به
نشانی  www.chakadasayesh.irمی شویم.
)2سپس در قسمت خدمات الکترونیک  ،وارد سامانه پرداخت اقساط بیمه نامه میشویم.

 )3سپس مرحله  3تا  6را مانند بالا دنبال میکنیم.
نکته :به جای طی کردن مراحل  1تا  3می توانیم مستقیم با وارد کردن آدرس سامانه پرداخت اینترنتی اقساط بیمه ایران
به نشانی  epay.iraninsurance.irوارد صفحه پرداخت شویم.
نکته :2این روش های فوق را میتوان از طریق دانلود اپلیکیشن بیمه ایران یا چکاد آسایش از طریق کافه بازار دنبال
نمایید.

