
 



 

 

 معرفی

العاتی صندوق ها فراهم امکان ثبت  درخواست تسهیالت بیمه ی خودرو به منظور صدور انالین معرفی نامه در سامانه مجتمع اط

 شده است . 

پس از وارد شدن در   .در مرورگر گوگل کروم وارد شوید    sama.oipf.irجهت ثبت درخواست در سیستم باید ابتدا در ادرس :

 مذکور با صفحه ی زیر روبه رو میشوید. ادرس اینترنتی 

و سپس کلید ورود را انتخاب کرده تا به پروفایل کاربری خود نام کاربری و رمز عبور دریافتی خود را در این قسمت وارد نمایید 

 وارد شوید .

 

، گزینه ی درخواست بیمه ی خودرو را انتخاب نمایید.   درخواست بیمه خودرو <<پیشخوان پس از ورود به سیستم از مسیر 

 پس از انتخاب با تصویر زیر روبه رو خواهید شد 



 

 

 

 

کلیک نمایید تا فرم ثبت درخواست به شکل زیر نمایش داده  لیست ، روی گزینه یجهت ثبت درخواست جدید در تب 

 شود . 



 

 

 

  در بخش اول مشخصات شخص بازنشسته نمایش داده می شود. 

  دربخش دوم تاریخچه ی کلیه ی درخواست های بیمه ی خودرو که از قبل دریافت کرده است نمایش داده می شود. 

  . مطابق با تصور از بخش عالمت زده شده ، متقاضی باید تمامی ایتم ها را تکمیل نماید 

  



 
 

 

 :هر کدام از فیلد هایی که باید تکمیل گردد به شرح زیر می باشد 

 : ثالث و بدنه می باشد که به تناسب نیاز از داخل منو ابشاری انتخاب نمایید . نوع بیمه

 اشد که به تناسب نیاز از منو ابشاری انتخاب نمایید .: پارسیان و ایران میب شرکت

 :خود ، وابستگان ، سایر می باشد که به تناسب نیاز از منو ابشاری انتخاب نمایید .  نوع دریافت کننده

  در صورت انتخاب سایر باید براساس تصویر زیر مشخصات شخص متقاضی را وارد نمایید . 

  



 

 

 

: شماره تلفن همراه شخصی که متقاضی دریافت بیمه نامه است را وارد نمایید و اجباری میباشد . شماره تلفن همراه  

: ادرس شخصی که متقاضی دریافت بیمه نامه است ار وارد نمایید و اجباری میباشد .ادرس  

 بخش ضمایم 

اپلود نمایید و اجباری میباشد .کارت ماشین : اسکن  کارت ماشینی که معرفی نامه متعلق به ان است را در این فیلد   

 بیمه نامه ی سال قبل : اسکن بیمه نامه سال قبل ماشین را دراین فیلد اپلود نمایید و اجباری میباشد .

 کارت ملی : اسکن کارت ملی شخص متقاضی دریافت بیمه نامه را در صورت وجود در این فیلد اپلود فرمایید و اختیاری می باشد. 

 

:اطالعات پالک  

 اطالعات پالک را مطابق با عکس راهنما پر نمایید 

عدد اول پالک ماشین را وارد نمایید . عدد اول:  

قسمت حرف پالک ماشین را وارد نمایید .:قسمت حرف  

عدد دوم پالک ماشین را وارد نمایید .:عدد دوم   

عد سوم پالک ماشین را وارد نمایید : عدد سوم   

رقمی وارد نمایید . 4به صورت  سال مدل خودرو را: مدل خودرو   

 توضیحات  در صورتی که توضیحی اضافه وجود دارد در بخش توضیحات وارد نمایید . 

 را انتخاب نمایید . پس از اتمام فرایند تکمیل فیلد ها جهت ثبت درخواست کلید 

  



 
 

 گردش کار 

 صورتی که شرکت بیمه ی انتخابی شما ایران باشد : در 

 اتمام <<<داری دفتر نمایندگیاکارشناس  <<< شستهبازن

 باشد :  ارسیانپصورتی که شرکت بیمه ی انتخابی شما در 

 اتمام <<<کارشناس بیمه پارسیان <<< شستهبازن

در این مرحله کار تمام می شود و درخواست شما برای بیمه ی مرتبط با دفتر نمایندگی بازنشسته ارسال می گردد .. جهت 

روی درخواست بیمه ی ، درخواست بیمه ی خودرو <<پیشخوان  :پیگیری از رسیدگی شرکت بیمه نیز می توانید از مسیر 

 کارتابل گزینه ی بایگانی را انتخاب نمایید .  کلیک کنید و اینبار مطابق تصویر در بخش خودرو 

 

 

یک پیامک برای شخص متقاضی که شماره تماسش را قرار داده اید ارسال میشود . بازنشسته در پس از تایید کارشناس بیمه 

همین بخش با دبل کلیک روی درخواست بیمه ی خودرو مورد نظر ، درخواست را بازکرده و مطابق تصویر زیر شماره بیمه نامه 

 رارویت نموده و میتواند اسکن فایل بیمه را دانلود نماید . 

 



 

درخواست بیمه ی  <<پیشخوان : در صورت تایید شرکت بیمه و دریافت پیام مجدد به سامانه سما مراجعه نمایید و از مسیر 

، روی درخواستی که ثبت نموده اید دوبار کلیک کنید و سپس مطابق تصویر شماره ی بیمه نامه و فایل اسک بایگانی <<خودرو 

 بیمه نامه را رویت می نمایید .

در صورتی که نیازمند به فایل معرفی نامه ی بیمه یخود باشید می توانید روی چاپ معرفی نامه ی بیمه ی خودرو کلیک  همچنین

 کنید. 

 

 


