
 راهنمای استفاده از خدمات الکترونیک سایت شرکت بیمه زندگی باران

 استعالم اصالت بیمه نامه

، به اینجا لمسو یا با  در مرورگر خود    https://www.baraninsurance.com    با وارد نمودن آدرس وب سایت شرکت بیمه باران - 1

 .صفحه زیر وارد می شوید

 

 

 

  به منوی خدمات الکترونیکبا ورود  – 2
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 راهنمای استفاده از خدمات الکترونیک سایت شرکت بیمه زندگی باران

 استعالم اصالت بیمه نامه

 

 

 .مییمانیرا انتخاب م نامهمهیب استعالم اصالت نهیگز -3

با فشردن منوی خدمات الکترونیک با 

 صفحه ی زیر مواجه می شویم

 



 راهنمای استفاده از خدمات الکترونیک سایت شرکت بیمه زندگی باران

 استعالم اصالت بیمه نامه

 

  

 

 

 

 

 استعالم اصالت بیمه نامه – 4

اصالت فرایند دریافت  است شرکت بیمه باران مفتخر دریافت اصل سند بیمه ای خود، به هنگامدر دریافت اصالت بیمه نامه دریافتی در جهت سهولت 

        ا درج آدرسب را به صورت تمام الکترونیک از طریق وب سایت خود انجام دهد، به این منظور می توانید نامه بیمه
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 راهنمای استفاده از خدمات الکترونیک سایت شرکت بیمه زندگی باران

 استعالم اصالت بیمه نامه

 فرمایید. نامه خود را دریافتاصالت بیمه مراحل زیر  وارد صفحه مورد نظر شده و با طی کردن اینجا و یا لمس کردن

 

 

 

عدد می باشد را  10بیمه گذار که شامل  ابتدا در مرحله اول کد ملی – 1

 در قسمت مربوطه وارد می نماییم.

طبق  1شماره بیمه نامه که در تصویر شماره  دومدر مرحله  سپس – 2

 نمونه زیر مشخص شده را در قسمت مربوطه وارد می نماییم.

پس از تکمیل نمودن  - 3

اطالعات درخواستی، کلید 

را تایید استعالم بیمه نامه 

.می کنیم  
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 بررسی اصالت بیمه نامه-1-4

 درخواستی جهت ورود به بخش درخواست اصالت بیمه نامه، وارد صفحه زیر می شویم.پس از تایید اطالعات 

 شماره بیمه نامه

 با بررسی اطالعات اعالم شده، می توانید از اصالت بیمه نامه خود اطمینان حاصل فرمایید.

 

1تصویر شماره   


