راهنمای پنل کاربری

راهنمای ثبت نام در سایت
 -1اگر قبال ثبت نام نکرده اید روی منوی ثبت نام در صفحه اصلی طبق عکس زیر کلیک کرده تا صفحه مربوط به
ثبت نام باز می شود.

 -2در صفحه باز شده باید اطالعات درخواستی را بدرستی وارد نموده و روی عضویت کلیک نمایید تا اطالعات شما
ثبت شود بعد از ثبت اطالعات  ،رمز عبور شما از طریق پیامک برای شما ارسال می شود.
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فراموشی رمز عبور
 -1اگر قبال در سایت ثبت نام کرده اید ولی رمز خود را فراموش کرده اید با کلیک روی گزینه "رمز عبور خود را
فراموش کرده اید؟" که در عکس باال مشخص شده (همچنین از طریق صفحه ورود به سیستم نیز امکان پذیر
است که در ادامه توضیح داده خواهد شد) کادر یادآوری کلمه عبور باز می شود که باید شماره موبایل خود را وارد
نمایید (شماره موبایلی که هنگام ثبت نام وارد نموده اید) و روی ارسال کد کلیک نمایید

 -2بعد از کلیک روی ارسال کد ،یک کد برای شماره موبایل شما پیامک خواهد شد و سپس به صفحه زیر منتقل
خواهید شد که باید کد ارسال شده و همچنین کلمه عبور جدید و تکرار آن را وارد و روی تغییر کلمه عبور کلیک
نمایید تا اطالعات وارد شده ثبت شود
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 -3برای دریافت مجدد کد میتوانید روی گزینه " ارسال مجدد کد" که در عکس باال مشخص شده ،کلیک کنید تا کد
جدید برای شما پیامک شود.
راهنمای ورود به سیستم
 -1در صفحه اصلی با کلیک روی منوی ورود به سیستم که در کنار منوی ثبت نام وجود دارد کادر مربوط باز می شود
که باید شماره همراه و همچنین کلمه عبور خود را وارد کرده و روی دکمه ورود به حساب کاربری کلیک نمائید.

-

همانطور که قبال ذکر شد اگر رمز عبور خود را فراموش کرده اید از طریق این نیز میتوانید جهت بازیابی رمز
عبور خود اقدام نمائید که روند آن در باال توضیح داده شده است.
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حساب کاربری

با کلیک روی منوی حساب کاربری من در باالی صفحه صفحه حساب کاربری مشاهده می شود که خود شامل سه تب
جدا گانه (اطالعات کاربری ،تغییر رمز عبور ،درخواست های بیمه نامه مسافرتی ) است
 -1اطالعات کاربری :در این تب میتوانید نام و نام خانوادگی و همچنین ایمیل خود را تغییر داده و روی اعمال
تغییرات کلیک کنید تا ثبت شود الزم به ذکر است که کد ملی و شماره موبایل غیر قابل ویرایش هستند.
 -2تغییر رمز عبور :در این تب بعد از وارد کردن رمز عبور قبلی و رمز عبور جدید و تکرار آن باید روی دکمه تغییر رمز
کلیک شود تا تغییرات اعمال شود.
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 -3درخواست های بیمه نامه :در این تب لیستی از درخواستهای شما نمایش داده می شود

-

با کلیک روی گزینه چاپ گزارش در ستون عملیات در عکس باال میتوان بیمه نامه  /پیشنهاد مربوط به رکورد
انتخاب شده را با فرمت  pdfدانلود کرد.

-

سه وضعیت ( پرداخت شده  ،پرداخت نشده ،و بازگشت به حساب) وجود دارد درصورتی که وضعیت
پرداخت شده باشد گزینه رسید تراکنش مالی نمایش داده خواهد شد که با کلیک بر روی آن میتوان جزئیات
پرداخت را دانلود و مشاهد نمود.

در نهایت با کلیک روی منوی خروج (در کنار منوی حساب کاربری من ) از سیستم میتوانید از حساب کاربری خود خارج
شوید.
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