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 رد پوراتل بیمه سینا راهنمای تمدید بیمه انهم اثلث
 

تُیٍ گزدیذٌ است کٍ قثالً در تیمٍ سیىا صادر ضذٌ است ي در  صزفاً جُت تیمٍ وامٍ َای ثالثی ایه راَىما

 ياقع تٍ عىًان تیمٍ وامٍ َای تمذیذی تیمٍ سیىا تلقی می گزدد.

 بِ دٍ طریق هی تَاى اقدام کرد: ثالث بیوِ ًاهِجْت تودید 

 مزاجعٍ تٍ سایت تیمٍ سیىا        تخص خذمات الکتزيویک        خزیذ تیمٍ وامٍ ثالث         -1
 تمذیذ تیمٍ وامٍ ثالث  

 
 

 تیمٍ خًدري، ضخص ثالث ي تذوٍ          خًدريتىز تثلیغاتی مزاجعٍ تٍ سایت تیمٍ سیىا           -2

  

 
 

 

جُت يريد تٍ 

تخص مزتًط تٍ 

تمذیذ تیمٍ وامٍ 

لث تز ريی ایه ثا

 قسمت کلیک

 وماییذ.
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    پس اس يريد تٍ ساماوٍ تمذیذ تیمٍ وامٍ ثالث طی َز یک اس ريش َای عىًان ضذٌ، پىجزٌ سیز مطاَذٌ 

 می ضًد.

 

 :شَدهرحلِ طی  6تودید بیوِ ًاهِ ثالث از ابتدا هی بایست جْت 

 ضمارٌ کامل تیمٍ وامٍ، ضمارٌ تیمٍ وامٍ قثل ثثت ضًد.در قسمت  خاًِ:هرحلِ  

 رقمی 4ضمارٌ تیمٍ وامٍ قثل/ کذ معزف/ کذ صذير/ کذ رضتٍ/ سال صذير 

در کىار وام ي وام خاوًادگی در تیمٍ وامٍ سال قثل ثثت در قسمت کذ تیمٍ گذار، عذد درج ضذٌ 

 ثثت ضًد. کذ امىیتی ویش ماوىذ تصًیز ضًد.

کلیٍ مطخصات تیمٍ وامٍ قثل ضامل مطخصات تیمٍ گذار، مطخصات خًدري، سًاتق  هرحلِ اٍل: 

 وطان دادٌ می ضًد.تیمٍ وامٍ قثلی خسارت ي پًضص َای 
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ي ...( يارد ضًد. در ایه  |/  -)  کذ ملی تیمٍ گذار می تایست تذين درج َیچ عالمتی هرحلِ دٍم: 

خًدري تغییز دادٌ ضذٌ است، می تًان کذ ملی تیمٍ گذار جذیذ را مالکیت مزحلٍ در صًرتی کٍ 

 يارد ومًد ي در غیز ایه صًرت، کذ ملی تیمٍ گذار قثلی يارد می ضًد.

 

 
در ایه َىگام کلیٍ اطالعات تیمٍ گذار وطان دادٌ می ضًد. در صًرتی کٍ اطالعات يارد ضذٌ واقص 

 قسمت می تًان آن را اصالح کزد. تًدٌ تاضذ ي یا تغییزاتی داضتٍ تاضذ، در ایه

 
 مطخصات خًدري مجذد وطان دادٌ می ضًد. هرحلِ سَم: 

تیمٍ گذار می تایست تًجٍ داضتٍ تاضذ کٍ در صًرت مغایزت اطالعات خًدري تٍ غیز اس ضمارٌ 

 .ضُزتاوی، حتماً تا ياحذ ومایىذگی یا ضعثٍ تماس حاصل فزمایىذ
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یذ را تا ضزایط جذیذ َمزاٌ تا جشئیات حق تیمٍ وطان      وامٍ جذمطخصات تیمٍ  هرحلِ چْارم: 

 می دَذ.

 
کذ رَگیزی تمذیذ تیمٍ وامٍ ثالث تٍ تیمٍ گذار ارائٍ می ضًد. ایه کذ تىُا  هرحلِ پٌجن )ًْایی(: 

 تیمٍ وامٍ ثالث قاتل استفادٌ است ي تٍ مىشلٍ صذير ایىتزوتی تیمٍ وامٍ ویست.پیگیزی تمذیذ جُت 

تیمٍ گذار تمایل داضتٍ تاضذ ادامٍ تمذیذ را در سمان دیگزی تٍ اوجام تزساوذ، در صًرتی کٍ 

 داضته کذ رَگیزی ي کذ تیمٍ گذار الشامیست.
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ضة َمان  12در صًرتی کٍ تا ایه مزحلٍ اقذام ضًد ي پزداخت تٍ تاسٌ سماوی دیگزی مًکًل گزدد، تا ساعت 

 را پزداخت ي صذير تیمٍ وامٍ وُایی گزدد.ريس تا استفادٌ اس کذ راَگیزی می تًان حق تیمٍ 

 

 درگاٌ پزداخت مًرد وظز اوتخاب ضًد. هرحلِ پرداخت: 

    مثلغ حق تیمٍ، عًارض ضُزداری، مالیات تز ارسش افشيدٌ، مثلغ کل قاتل پزداخت وطان دادٌ   

در ادامٍ پزداخت را اوتخاب ي ماوىذ سایز پزداخت َای ایىتزوتی تٍ يسیلٍ رمش ديم کارت  می ضًد.

 تاوکی، امکان پزداخت يجًد دارد.

هگر  ٍاحد صدٍر سال قبل، صدٍر بیوِ ًاهِ جدید ًیس ثبت هی گردد.باید تَجِ داشت کِ در ّواى 

 ایٌکِ ًوایٌدُ در حالت غیرفعال یا تعلیق باشد کِ در ایي شرایط در شعبِ سرپرستی صادر هی شَد.

جُت پایان 

عملیات صذير، تا 

استفادٌ اس کذ 

می تًان  رَگیزی

حق تیمٍ را 

 ومًد. پزداخت


