پ
تغ
راهنمای ییر رمز عبور ساماهن یگیری خسارت ردمان شرکت بیمه نوین
مرحله اول :

در صووویرکه رم رعب ر یر خید را فراعیش نمیده اید،با عراجعم بم پایگاه اینترنته شووورری ب مم نیی ن انت از نبینم پ گ رر پرننده ار
درعان در عنیر خدعات الکترنن ک،بم صفحم اصله ساعانم خسارت نارد عه شیید.در ای عرحلم ن ازر بم درج رد ب مم شده نرلمم ر یر
ن ر ارت اعن ته نمه باشد؛لذا عستق ماً بررنر نبینم رلمم ر یر را فراعیش نمیده ام رل ک نمای د:

مرحله دوم:

پس از عشووا ده ای صووفحم،ل فاً در رادر ار عربیدم رد ب مم شووده ن شووماره عله خید هب مم شووده اصووله ن شووماره کلف مراه عتعلب بم
خیدهب مم شده ا صله را نارد نمای د.کیجم فرعای درم رد فعالسازر از دریب پ اعک بم شماره ث ی شده ارسال خیا د شد ن عمک اسی
در عیاردر بم رلی عشکالت ش کم یا آنت د ه عیبایل،ارسال پ اعک با کأخ ر عیاجم شید.

مرحله سوم:

پس از دریافی رد فعالسازر از دریب پ اعک ارساله از شرری ب مم نیی ،رد پنج رقمه دریافی شده را در رادر عربیدم نارد نمای د:

مرحله چهارم:

در اینجا رعب ر یر شما بازیابه شده ن عجددا بم حالی انل م هرد عله ب مم شده اصله برنشتم اسی.ل فاً بر رنر نبینم نرند رل ک نمای د
ن در صفحم اصله،با درج رد ب مم شده ن رد عله خید هب مم شده اصله نارد ساعانم خسارت شیید:

...............................................................................................................................................................
توضیحات تکمیلی :
الف در صیرکه رم برار بار دنم رعب ر یر خید را فراعیش نمیدید،با کیجم بم اینکم ق الً شماره کلف مراه شما در س ستم ث ی شده ا سی،ن ازر بم
ث ی شماره کلف مراه نمه باشد ن شما پس از درج رد ب مم شده ن رد عله خید هب مم شده اصله ای صفحم را عشا ده عه نمای د:

ز در صیرکه رم کا رنین بم ساعانم عراجعم نفرعیده اید یا رعب خید را کغ ر نداده با ش د،انر ا شت ا اً نبینم رلمم ر یر را فراعیش نمیده ام را انت از
نمای د،پس از درج رد ب مم شوده ن رد عله خید هب مم شوده اصوله صوفحم زیر را عشوا ده عه نمای د .ای پ غام بم ای ععنا عه باشود رم ن ازر بم ث ی
شماره کلف مراه ن یده ن ع ابب ععمیل با درج رد ب مم شده ن رد عله خید هب مم شده اصله نارد ساعانم خسارت عه شیید.

