به نام خدا

راهنما ثبت نام بیمه تکمیلی و درمان ،عمر و حوادث سامانه آتیه اندیشه گستر سبز

پس از عضویت یا ورود به سامانه ،ابتدا با صفحه زیر مواجه می شوید که باید کد ملی خود را ثبت بفرمایید
توجه داشته باشید چنانچه پس از ثبت کد ملی ،صفحه فعالسازی موبایل برای شما باز نشود ،با پشتیبانی تماس
حاصل فرمایید

پس از ورود کد ملی  10رقمی (بدون خط تیره و سایر عالئم) ،پیامکی به شماره موبایل ثبت نامی شما ارسال
خواهد شد که حاوی کد فعالسازی است ،آن کد را در صفحه زیر وارد نمایید

توجه داشته باشید در متن پیامک ،نام و نام خانوادگی شما ذکر شده است ،درصورت مغایرت موضوع را به دفتر
مرکزی اطالع دهید

پس از تأیید حساب کاربری شما ،ابتدا اعضا خانواده خود را ثبت نمایید (توجه داشته باشید نسبت های همسر،
فرزند ،پدر و مادر می توانند شامل بیمه تکمیلی و درمان ،همچنین همسر و فرزندان باالی  4سال می توانند
شامل پوشش بیمه عمر و حوادث شوند)
از منو سمت راست ،روی "خانواده من" کلیک می کنید

در صفحه ای که مالحظه می فرمایید ،در باال اعضا خانواده شما مشخص است ،در پایین صفحه می توانید با
انتخاب نسبت ،مشخصات عضو جدید را تعریف نمایید ،چنانچه اولین بار این صفحه را باز می کنید ،صفحه
خالی بوده و شما می توانید هر عضوی از خانواده خود را اضافه نمایید ،توجه داشته باشید اطالعات بدرستی
وارد شوند (کد ملی بصورت  10رقمی بدون خط تیره و تاریخ تولد حتما از باکس تقویم انتخاب گردد)

ثبت خانواده ،به معنی ثبت نام بیمه نبوده ،شما برای ثبت نام هرکدام از بیمه ها ،از منو سمت راست ،گزینه
مورد نظر را انتخاب می کنید ،برای مثال برای ثبت نام بیمه تکمیلی و درمان گزینه آن را از منو انتخاب می کنیم

در اینجا ،صفحه به دو قسمت تقسیم شده است ،در قسمت باال افرادی که تحت پوشش این بیمه هستند را
مالحظه و در پایین می توانید اعضا خانواده خود را عضو پوشش این بیمه نمایید ،چنانچه خود می خواهید ثبت
نام کنید ،کافیست روی گزینه "برای خودم" مطابق تصویر کلیک و ثبت و تأیید کنید ،در غیر اینصورت این
گزینه را بردارید و از باکس نمایش داده شده ،عضو مورد نظر از خانواده را انتخاب و ثبت و تأیید نمایید

توجه داشته باشید ثبت نام شما و هریک از اعضا خانواده شما ،زمانی نهایی می شود که کد رهگیری  8رقمی
برای شما ارسال و از قسمت باال صفحه قابل رویت باشد

