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با فشردن منوي خدمات الكترونيك با 

 صفحه ي زير مواجه مي شويم
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  .منمايييرا انتخاب م نامهمهيب قسط اولپرداخت ا نهيگز – 3

  

  شماره يك نحوه پرداخت قسط  -4- 1

  

تمامي فرايند دريافت حق بيمه را به صورت  است ارائه خدمات به شما فرهيخته گان گرامي، شركت بيمه باران مفتخر به هنگامدر جهت سهولت 

   s.baraninsurance.com/Installmenthttps://pluا درج آدرسب تمام الكترونيك از طريق وب سايت خود انجام دهد، به اين منظور مي توانيد

   و يا ساير اقساط و نيز تمامي حق بيمه را پرداخت فرماييد. مراحل زير اولين قسط وارد صفحه مورد نظر شده و با طي كردن اينجاو يا لمس كردن 

ز انحصاري و شماره پيش نويس اطالعات درخواستي شما در جهت صدور بيمه نامه مورد تقاضا، با توليد شناسه واريشركت بيمه باران به محض دريافت 

  فراهم مي نمايد.را قسط اول و يا تمامي حق بيمه  يك پرداخت را صرفا جهت پرداخت) به شما امكان ورود به درگاه الكترونزير تصوير(طبق 
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پيش نويس شماره  

2تصوير شماره   

1تصوير شماره   
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  نحوه ورود به درگاه پرداخت -4- 2

 شناسه واريز

با وارد كردن شناسه واريز كه پيشتر توسط شركت بيمه  - 1

 1در تصوير شمارهتحت عنوان برگ اقساط (مانند نمونه باران 

در اختيار شما قرار گرفته، ابتدا اطالعات )، -4-2در قسمت

  .اين بخش را در پنجره مربوطه درج مي نماييم

كه پيشتر توسط ماره پيش نويس با وارد كردن ش – 2

(مانند  پيش نويس بيمه نامهتحت عنوان شركت بيمه باران 

در اختيار شما )، -4-2در قسمت 2تصوير شمارهنمونه در 

اطالعات اين بخش را در پنجره  در مرحله سومقرار گرفته، 

.مربوطه درج مي نماييم  

پس از تكميل نمودن  - 3

اطالعات درخواستي، كليد 

.جستجو را تاييد مي كنيم  
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  به اتمام مي رسد. د صدور بيمه نامه شمانپس از پرداخت الكترونيك سامانه بيمه اي شركت باران مبالغ واريزي را شناسايي و فراي

  

  ي صادرشده نامهنحوه پرداخت اقساط بيمه -4- 2

  

  

  

  

  

پس از تكميل نمودن اطالعات  - 3

.ا تاييد مي كنيمدرخواستي، كليد جستجو ر  

با وارد كردن شناسه واريز كه پيشتر توسط شركت بيمه  - 1

 2تحت عنوان برگ اقساط (مانند نمونه در تصوير شمارهباران 

در اختيار شما قرار گرفته، ابتدا اطالعات )، -4-1در قسمت

  .اين بخش را در پنجره مربوطه درج مي نماييم

كه پيشتر توسط شركت ماره بيمه نامه با وارد كردن ش – 2

در اختيار شما قرار تحت عنوان سند بيمه نامه بيمه باران 

اطالعات اين بخش را در پنجره  در مرحله دومگرفته، 

.مربوطه درج مي نماييم  

. 
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  بررسي اطالعات نهايي پرداخت حق بيمه -4- 3

كه شامل: نام بيمه گذار، تاريخ سر رسيد، شماره قسط، شناسه واريز و كد ملي مي باشد، به ات بيمه نامه شما، طبق تصوير زيردر اين صفحه اطالع

  وارد صفحه پرداخت الكترونيك بانك طبق تصوير زير مي شويد.نظر شما مي رسد، در صورت تاييد با فشردن كليد پرداخت 

  چنانچه تمايل داشته باشيد مبلغي را مازاد بر قسط واريزي خود انتخاب و پرداخت فرماييد، با وارد نمودن مبلغ جديد در اين قسمتنكته: 

اخت فرماييد. چنانچه تمايل به افزايش سقف مبالغ پرداختي مي توانيد حداكثر تا سقف مجموع حق بيمه هاي تعهد شده از سوي شما در بيمه را پرد

  خود خارج از توافق مربوطه را داريد مي توانيد با دفاتر بازاريابي و يا شعبه مركزي تماس تا راهنمايي الزم به شما ارائه شود.

  

  بيمه نامه شما به اتمام مي رسد. تاييد اقساط واريزيد نپس از پرداخت الكترونيك سامانه بيمه اي شركت باران مبالغ واريزي را شناسايي و فراي

   

  

  

  

  

 


