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 : آنمزاياي استفاده از امكانات اين نرم افزار و 

  نرم افزاربيمه نامه هاي خود در يك  تمامدسترسي بيمه گذار به. 

  بيمه گذار در هر زمان و مكان تمام بيمه نامه هاي ط اقساامكان پرداخت. 

  نداردپرداخت شناسه تنها روش پرداخت قسط كه نياز به شناسه قبض و. 

  پس از پرداخت، به روز رساني  بالفاصلهتنها روش پرداخت قسط كه بيمه گذار

 .خود را مشاهده مي نمايدحق بيمه ط اقساوضعيت 

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

 )ر و اقساط معوقهپرداخت با تأخي

 :نحوه استفاده از نرم افزار

 . ، كاربر بايستي در سيستم ثبت نام كندنرم افزاراستفاده از ي در اولين مرتبه  .1

نبايد در اختيار  كهاز آنجا كه اين نرم افزار حاوي اطالعات مالي بيمه نامه مي باشد  .1.1

افرادي غير از بيمه گذار قرار بگيرد، مراحلي پيش بيني شده است تا اطمينان حاصل 

 .شود كه كاربر همان شخص بيمه گذار است
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   نكاتي درمورد نرم افزار همراه بيمه پاسارگاد
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 .ثبت نام به پايان مي رسدوارد كرده و بدين ترتيب مرحله  را "كد فعال سازي"كاربر .1.8

 :چند نكته مهم

  انجام مي شود و از آن به بعد كاربر هميشه مستقيما ً  فقط يك مرتبهمرحله ثبت نام

 .وارد برنامه خواهد شد

 ورتي كه اطالعات وارد شده توسط بيمه گذار صحيح باشد، و در حالت نرمال در ص

 .انجام خواهد شد يك دقيقهحدودا ً در زمان  "ثبت نام"ارتباط شبكه اي، فرآيند 

  پيامك به شماره تلفن همراه از طريق  "كد فعال سازي"گاهي ممكن است ارسال

در هر هنگام كه اين كد . انجام شودبيمه گذار از سوي اپراتور تلفن همراه با تأخير 

كد فعال سازي . دريافت شود، مي توان آن را وارد كرده و ثبت نام را به پايان رساند

 .براي هر بيمه گذار يك كد منحصر به فرد است و هيچ گاه تغيير نخواهد كرد


