
 راهنمای استفاده از سیستم غیرحضوری انعقاد قرارداد بیمه اختیاری

ای به آحاد افراد جامعه و در راستای بهبود فرآیندها با رویکرد کاهش به منظور ایجاد تسهیل در تعمیم و گسترش پوشش بیمه

ضایت سعه خدمات دیجیتال و غیرشدگانبیمهمندی مراجعات، افزایش ر ضوری، امکان انعقاد قرارداد ادامه بیمه به طور ، تو ح

ضوری ر صورت کامال غیرح ضیان میاهاختیاری به  ساس متقا سامانه خدمات اندازی گردید. بر این ا توانند از طریق مراجعه به 

مطابق راهنمای ذیل نسووبت به   https:\\ eservices.tamin.irاجتماعی به نشووانی اینترنتیغیرحضوووری سووازمان تامین

 انعقاد قرارداد بیمه اختیاری اقدام نمایند.

 :1مرحله

مذکور )با اسوووتهاده از کینا راهنمای مربوطه در قسووومت ثبت نامل با کلیا بر روی کلید ورود به بعد از ثبت نام در سوووامانه 

 گردد.سامانه و ورود نام کاربری و رمز عبور مراحل انعقاد قرارداد آغاز می

   

 



 :2مرحله

 بیمه اختیاری /خاص  شدگان/ بیمه شدگانورود به منوی بیمه

 

 :3مرحله

 نامه و اعالم موافقت با مهاد مندرج در آن.شاهده آئینکلیا بر روی کلید م

 

 



 :4مرحله

اطالعات هویتی صحیح "های باشد، با انتخاب گزینهشما میدر صورتی که اطالعات هویتی مندرج در باالی صهحه مورد تائید 

نسبت  "درخواست اصالح اطالعات"شوید؛ در غیر این صورت با انتخاب کلید به مرحله بعد منتقل می "تائید و ادامه"و  "است

 به اصالح اطالعات هویتی خود اقدام نمائید.
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صورت تمایل و کلیا بر روی گزینه  در این مرحله جزئیات شرایط مقرر جهت انعقاد قرارداد در  شاهده "احراز یا عدم احراز  م

 گردد.برای شما نمایان می "جزئیات

 

 

 :6مرحله 

 با توجه به توضیحات مندرج در سایت در این مرحله نسبت به درج مبلغ مورد نظر پرداختی به صورت ماهانه در باکس مربوطه

 گردد.برای شما نمایان می دستمزد ماهانه بر اساس حق بیمه انتخابیاقدام نموده و با توجه به عدد وارد شده، 

 



 :7مرحله 

شووود و به صووورت پردازی باشووید، منوی مربوطه نمایش داده نمیدر صووورتی که وفق مقررات معاا از انجام معاینات بدو بیمه

بایست با ارائه تعهد سیستمی مربوطه مبنی بر انجام معاینات شد، در غیر این صورت میخودکار به مرحله بعد منتقل خواهید 

 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد مطابق تصویر ذیل، نسبت به ادامه فرآیند اقدام نمائید. 2پزشکی ظرا 

   

 :8مرحله 

نامه، مهاد قرارداد، دستمزد مبنای پرداخت در این مرحله الزم است جهت انعقاد قرارداد نسبت به تائید اطالعات مرتبط با آئین

بیمه ماهانه خود پردازی مطابق تصویر ذیل اقدام نمائید. در صورتی که خواهان تغییر در مبلغ حقبیمه و تاریخ شروع بیمهحق

اسووتهاده  "ویرایش قرارداد"این راهنما، مجدداً از طریق کلید  6ام فرآیند مربوطه مطابق مرحله توانید ضوومن انجهسووتید، می

امکان مشاهده، چاپ و یا دانلود فایل قرارداد بیمه اختیاری  "مشاهده قرارداد"نمائید. در غیر این صورت با کلیا بر روی کلید 

سر می ست پس از انجام این مرحله پمی شایان ذکر ا شد.  شماره و تاریخ ثبت قرارداد برای با یامکی حاوی اطالعات مربوط به 

 شما ارسال خواهد شد.
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جهت  شووووید.منوی مرتبط با تعداد ماه مورد نظر جهت پرداخت منتقل می به "پرداخت حق بیمه"با کلیا بر روی کلید 

ضوومناً امکان  اقدام فرمائید. "ه جزئیات محاسووبهمشوواهد"توانید با کلیا بر روی کلید بیمه میمشوواهده جزئیات مبلغ حق

 باشد.های قبلی نیز در این منو میسر میمشاهده پرداختی
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 اقدام نمائید. درگاه بانا منتقل تا نسبت به پرداخت حق بیمه مربوطه به  "بیمهپرداخت حق"با کلیا بر روی کلید  


