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راهنمای پنل کاربری در سیستم چترا :جهت مشاهده منوی پنل مشتری باید قبال الگین کرده باشید.

در صفحه اصلی روی منوی پنل مشتری کلیک کنید .تا صفحه مربوطه مشاهده شود

-

در صفحه پنل مشتری یک منو در سمت راست قرار دارد که شامل امکانات قابل دسترس برای مشتری است

-

منوی اول با عنوان صفحه اصلی جهت انتقال به صفحه اصلی سایت است.
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منوی داشبورد که بصورت پیش فرض نمایش داده میشود ،در باالی صفحه بعضی از اطالعات کاربر از جمله (نام
شماره همراه  ،کد بیمه گذاری و  )...نمایش داده می شود.
-

همچنین اطالعاتی از قبیل کل سپرده های بیمه گذار ،تعداد اقساط پرداخت شده توسط بیمه گذار ،تعداد بیمه
نامه ها و تعداد پیشنهادها قابل مشاهده هستند.

منوی پروفایل  :با کلیک روی منوی پروفایل صفحه مربوط به اطالعات کاربر مشاهده می شود

-

در صورت نیاز به ویرایش اطالعات میتوان نام  ،نام خانوادگی و یا ایمیل را تغییر داده و روی دکمه اعمال
تغییرات کلیک ک نید تا تغییرات ثبت شود .الزم به ذکر است که کد ملی و تاریخ تولد غیر قابل ویرایش خواهند
بود

-

جهت تغییر رمز ورود روی دکمه تغییر رمز ورود کلیک کنید تا کادر زیر باز شود.
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 . aدر کادر باال رمز عبور قبلی خود و در کادر پایین رمز دلخواه جدید و تکرار آن را وارد نموده روی دکمه تغییر رمز
ورود کلیک کنید تا ثبت شود.
منوی پیشنهادها :با کلیک روی پیشنهادها در منو ،صفحه لیست پیشنهادها مشاهده می شود.

-

در باالی صفحه باز شده نام و کد بیمه گذار نمایش داده می شود .همچنین یک گزینه جهت خروج از سیستم نیز
وجود دارد

-

در این صفحه لیست پیشنهادهایی که در مرحله پذیرش ریسک و بخش صدور هستند و همچنین
پیشنهادهایی که بیمه نامه شده اند نمایش داده می شود.

-

در هر رکورد میتوان اطالعاتی از قبیل شماره پیشنهاد ،طرح بیمه ای ،مدت بیمه نامه ،حق بیمه سال اول،
وضعیت بیمه نامه (اینکه بیمه نامه صادر شده یا خیر)  ،گزینه واریز سپرده و پرداخت اقساط مشاهده نمود.

-

پیشنهادها بر اساس شماره پیشنهاد قابل جستجو هستند (در کادر باال شماره مورد نظر را وارد نموده و روی دکمه
جستجو کلیک کنید)

پ رداخت اقساط:
 -1روی گزینه پرداخت قسط پیشنهاد  /بیمه نامه مورد نظر کلیک کنید .تا لیست اقساط مربوط به پیشنهاد و یا
بیمه نامه انتخاب شده نمایش داده شود.
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-

در صفحه باز شده لیست اقساط سال بیمه ای  1نمایش داده میشود .الزم به ذکر است اگر اقساط مربوط به سال
بیمه ای  1پرداخت شده باشد باید اقساط سال بیمه ای  2نمایش داده شود و تا سال بیمه ای آخر به همین
ترتیب عمل می شود.

-

در لیست اقساط اطالعاتی از قبیل شماره قسط ،کد قسط ،تاریخ سررسید ،مبلغ قسط ،وضعیت قسط (تسویه
شده  ،در انتظار و  )....و همچنین عملیات مربوطه قابل مشاهده خواهند بود

-

اگر قسط قبال پرداخت شده باشد در ستون عملیات دکمه های رسید دریافت وجه و رسید تسویه قسط نمایش
داده میشود و همچنین وضعیت قسط عبارت تسویه شده خواهد بود.
 . aبا کلیک روی دکمه رسید دریافت وجه میتوان رسید وجه واریز شده را دانلود نمود
 .bبا کلیک روی دکمه رسید تسویه قسط میتوان رسید تسویه قسط را دانلود نمود

-

اگر قسط پرداخت نشده در ستون عملیات دکمه پرداخت و وضعیت قسط عبارت در انتظار نمایش داده شود

 -2جهت پرداخت قسط ،در لیست اقساط ،روی دکمه پرداخت کلیک کنید تا صفحه پرداخت قسط مشاهده شود.
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-

در صفحه پرداخت اطالعاتی از قبیل مبلغ قابل پرداخت ،شماره قسط انتخاب شده ،کد قسط ،بیمه گذار ،تاریخ
تولد بیمه گذار ،شماره پیشنهاد ،سال بیمه ای و گزینه ایران کیش نمایش داده میشود.

 -3در صفحه پرداخت قسط ،روی آیکون ایران کیش کلیک کنید تا به درگاه بانک منتقل شوید
 . aبعد از پرداخت صفحه زیر به کاربر نمایش داده میشود که شامل کد رهگیری ،گزینه ای جهت چاپ رسید
و خالصه اطالعات بیمه گذار است

واریز سپرده:
 -1جهت واریز سپرده روی گزینه واریز سپرده پیشنهاد  /بیمه نامه مورد نظر کلیک کنید تا کادر زیر باز شود.
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 -2مبلغ مورده نظر سپرده را در کادر مربوط وارد نموده روی دکمه پرداخت کلیک کنید تا صفحه پرداخت سپرده
مشاهده شود.

 . aدر صفحه پرداخت سپرده ،شماره پیشهاد یا شماره بیمه نامه ای که میخواهید برای آن سپرده واریز کنید
و همچنین مبلغ موردنظر سپرده قابل مشاهده است.
 -3روی آیکون ایران کیش مشخص شده در باال کلیک کنید تا به درگاه بانک منتقل شوید.
 .bبعد از پرداخت صفحه زیر به کاربر نمایش داده میشود که شامل کد رهگیری ،گزینه ای جهت چاپ رسید
و خالصه اطالعات بیمه گذار است
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منوی بیمه نامه های صادر شده :با کلیک روی بیمه نامه های صادرشده در منو ،صفحه زیر نمایش داده میشود.

-

در باالی صفحه مثل صفحات سایر منوها ،نام کاربر  ،کد بیمه گذار ،و گزینه خروج از سیستم نمایش داده می
شود.

-

در کادر جستجو میتوان بیمه نامه ها را بر اساس شماره پیشنهاد و شماره بیمه نامه جستجو کرد.

-

در صفحه فوق لیست بیمه نامه های بیمه گذار نمایش داده می شود .که شامل اطالعاتی از قبیل ،شماره
پیشنهاد ،شماره بیمه نامه ،تاریخ صدور ،تاریخ شروع بیمه نامه ،تاریخ پایان بیمه نامه ،مدت بیمه نامه ،و گزینه
های واریز سپرده و پرداخت اقساط است
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-

الزم به ذکر است که دکمه های واریز سپرده وپرداخت اقساط دقیقا مثل واریز سپرده و پرداخت اقساط موجود
در لیست پیشنهادها عمل می کند که قبال توضیح داده شد.

منوی اقساط :با کلیک روی اقساط در منو ،صفحه زیر مشاهده میشود.

-

در کادر مربوط به جستجو میتوان اقساط را براساس شماره پیشنهاد و سال بیمه ای جستجو نمود.

-

دراین صفحه لیست اقساط همه پیشنهادهای بیمه گذار نمایش داده میشود به صورت پیش فرض اقساط سال
اول پیشنهادها مشاهده می شود

-

با کلیک روی دکمه بعدی  /قبلی در پایین لیست میتوان لیست صفحه قبل و یا بعد را مشاهده نمود.

-

هر رکورد شامل اطالعاتی از قبیل شماره پیشن هاد ،سال بیمه ای ،شماره قسط ،کد قسط ،تاریخ سررسید ،مبلغ
قسط ،وضعیت قسط( ،پرداخت شده  ،در انتظار و  )....و همچنین عملیات مربوطه (پرداخت ،رسید دریافت،
رسید تسویه) است.

-

اگر قسط قبال پرداخت شده باشد در ستون عملیات دکمه های رسید دریافت وجه و رسید تسویه قسط نمایش
داده میشود و همچنین وضعیت قسط عبارت پرداخت شده خواهد بود.
 .cبا کلیک روی دکمه رسید دریافت وجه میتوان رسید وجه واریز شده را دانلود نمود
 . dبا کلیک روی دکمه رسید تسویه قسط میتوان رسید تسویه قسط را دانلود نمود
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-

اگر قسط پرداخت نشده در ستون عملیات دکمه پرداخت و وضعیت قسط عبارت در انتظار نمایش داده شود
که عملیات پرداخت قبال در لیست پیشنهادها توضیح داده شد.

منوی اقساط سررسید گذشته :با کلیک روی اقساط سررسید گذشته در منو صفحه زیر نمایش داده می شود.

-

در این صفحه نیز جستجو بر اساس شماره پیشنهاد و سال بیمه ای امکان پذیر است.

-

در این بخش لیست اقساطی که تاریخ سررسید انها گذشته و پرداخت نشده نمایش داده میشود.

-

اطالعات نمایشی در هر رکورد دقیقا مثل منوی اقساط است با این تفاوت که در ستون عملیات فقط گزینه
پرداخت وجود دارد

-

پرداخت قسط دقیقا مثل پرداخت قسط در لیست پیشنهادها عمل می کند که قبال توضیح داده شده است.

منوی وجوه پرداخت شده :با کلیک روی وجوه پرداخت شده درمنو صفحه مربوطه باز می شود.
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-

در این صفحه لیست پرداختی های مشتری که موفق بوده نمایش داده می شود.

-

جستجو بر اساس شماره پیشنهاد و همچنین براساس محدوده خاصی از تاریخ امکان پذیر است

-

در هر رکورد شماره پیشنهاد ،تاریخ واریز سپرده ،مبلغ ،شناسه واریز ،نوع عملیات (واریزی مشتری) ،نوع مبلغ
سپرده (سپرده حق بیمه و یا قسط حق بیمه و  )....و رسید دریافت وجه نمایش داده میشود.

-

با کلیک روی گزینه رسید دریافت وجه میتوان رسید مربوطه را دانلود کرد.

منوی لیست تراکنش ها :با کلیک روی لیست تراکنش ها در منو صفحه زیر مشاهده می شود.
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-

در این قسمت لیست کل تراکنش های مشتری نمایش داده میشود.

-

جستجو بر اساس شماره پیشنهاد و همچنین براساس محدوده خاصی از تاریخ امکان پذیر است

-

در هر رکورد شماره پیشنهاد ،وضعیت پرداخت (در حال انتظار ،ناموفق ،پرداخت شده و  ، )...کد پیگیری ،مبلغ،
روش پرداخت (از کدام درگاه پرداخت شده) و تاریخ تراکنش نمایش داده میشود.

-

اگر وضعیت پرداخت موفق و یا نا موفق بود یک کد پیگیری به مشتری نمایش داده میشود.

-

با کلیک روی دکمه های قبلی /بعدی در پایین لیست میتوان صفحه قبل و یا بعدی را مشاهده نمود.
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