فرم راهنمای ثبت نام آنالین در سایت بیمه تکمیل درمان
مرحله اول:
ابتدا متقاضی بیمه تکمیل درمان گزینه ثبت نام در سامانه را انتخاب نموده و مشخصات فرم را تکمیل می نمایند .
(منظور از بیمه شده اصلی فردی هست که توسط طرف قرارداد (سازمان) اطالعات کد ملی بصورت الکترونیکی در این سایت بارگذاری شده ،
لذا کسانیکه که به هر دلیل در ثبت نام اولیه ( کد ملی نامعتبر هست ) نمایش داده می شود با پشتیبان سایت تماس تا مشکل در حداقل
زمان ممکن برطرف گردد ).

مرحله دوم:
بعد از تکمیل مرحله اول  ،مجدد وارد صفحه اصلی سایت شده و گزینه ورود به سامانه را انتخاب کرده و اطالعات
پائین همان فرم که شامل نام کاربری و کلمه عبور ( که همان کد ملی فرد اصلی می باشد ) را با درج کد امنیتی
تکمیل و دکمه ورود را انتخاب نموده تا وارد پنل و صفحه کاربری شخصی بیمه شده اصلی گردید.
لذا خواهشمند است سریعاً نسبت به تغییر رمز عبور( از قسمت تنظیمات ) اقدام نمائید.

مرحله سوم:
بعد از ورود به پنل شخصی  ،نسبت به انتخاب گزینه افراد تحت تکفل اقدام نموده و فرم مربوطه را برای هر عضو
خانواده به صورت کامل تکمیل نمائید  ،در گزینه ( نسبت ) دقت کافی انجام گردد.

مرحله چهارم:
بعد از تکمیل نهایی ثبت نام بیمه گذار محترم رسید واریزی نقدی و چکهای اقساط ( طبق شرایط قرارداد ) را به
آدرس اعالمی در تابلو اعالنات سایت تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
( با توجه به شرایط کرونا :در صورت پرداخت نقدی فقط رسید واریزی برای پشتیبان های سایت ارسال گردد)
درغیر اینصورت بعد از پایان ثبت نام هیچ تعهدی برای ارائه خدمات بیمه تکمیل درمان از طرف شرکت محترم بیمه ارائه نخواهد شد.

تلفن های راهنمایی و پشتیبانی :
09152051557 – 09158511557 – 09159711557
تلفن مدیریت 09155051557 :

