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 کوثر  مه ی ب  تی کوثر | سا

تنها  این بیمه ثبت نام و مشاهده شرایط .برای را بیمه کرده استایران است که افراد زیادی  مله معروف ترین بیمه در مه کوثر از جبی 

با هدف ارائه خدمات  مایید. این سامانه کلیک ن ر داده شده است ر ادامه قرالینک مستقیم سامانه بیمه کوثر که د بر رویکافی است 

 تنوعی را ارائه می دهد. ثر به وجود آمده است و خدمات ارزنده ی مآنالین و غیر حضوری به مشتریان و بیمه شدگان کو

  ت، ی ، اما، ثبت نام، ورود به سااستاختصاصی کوثر در دسترس به عنوان پورتال ، kins.ir ینترنتی کوثر، به آدرس ا مهی ب  تی سا

  مهی ب  یکی ورود به پورتال خدمات الکترون  از طریق کوثر، مهی ب  ینامه ها  مهی نامه و خسارت ب  مهی نامه، استعالم وصول ب  مهی ب  دی خر

از   زی مراکز پرداخت خسارت و مراکز طرف قرارداد ن  یدرمان، معرف   مهی . خدمات ب است امکان پذیر،einsure.kins.irکوثر 

 باشند.  ی کوثر من میگر سامانه دخدمات  

 

 ثر ه کوبیم امانه معرفی س

کار خود را آغاز نموده و در   ران،ی ا ی اسالم ی جمهور  یمرکز مهی ، با کسب مجوز از ب 1389سال   ماه  از مهرکوثر مهی شرکت ب 

، شرکت  در حال حاضر .دی نما یم ت ی فعال ، یو مهندس ت ی اموال، اشخاص، مسئول مهی از جمله، ب  ،یا  مه ی ب ات خدمصدور انواع  نهی زم

  یروهای ن  یاجتماع نی تام یگذار هی دارد. شرکت سرما رانی در سراسر ا ،یندگی نما 700از  ش ی و ب  یسرپرست  31شعبه،   8کوثر،  مهی ب 

  مه ی عمر پرسنل ناجا، صندوق ب   مه ی عمر پرسنل سپاه، صندوق ب  مهی مسلح، صندوق ب  یروهای بازنشستگان ن  یمسلح، موسسه توانمندساز 

کوثر، از   یسازان فردا  ندهی ثامن االئمه و شرکت آ یخدمات  یسهند مشاور، موسسه فرهنگ  یا  مهی شرکت خدمات ب  ،عمر پرسنل آجا

 .باشند ی کوثر م مه ی سهام داران ب 

باشد. از خدمات   یم kins.ir ینترنت ی منحصر به خود، به آدرس ا سامانه ی دارا  مهی ب  ی شرکت ها ر ی مانند سا زی کوثر ن  مهی ب  شرکت 

  یدرمان، مراکز پرداخت خسارت، مراکز طرف قرارداد و معرف  مهی بر خط، خدمات ب  دی توان به خر یکوثر، م مهی ورود به پورتال ب 

 شبکه فروش اشاره نمود. 

مراجعه نموده و از طریق لینک   kins.irرید تنها کافی است به سایت اینترنتی آن به نشانی  ه از امکانات این بیمه را دااگر قصد استفاد

، ثبت نام و معرفی بخش های مختلف سایت  وروددر ادامه این مطلب به بررسی نحوه  ده نمایید.ز این خدمات استفامستقیم بیمه کوثر ا

 خواهیم پرداخت. 

 

 ر کوث  مهی ب  ت ی ورود به سا یراهنما

آن استفاده  نالین مربوطه از خدماتت غیر حضوری و آنه اماستوانید با ورود به  د می در صورتی که بیمه شده ی بیمه کوثر هستی 

کوثر   مهی ب  انی مشترهمچنین  عموم مردم آزاد است.و در دسترس است و برای ین سامانه برای عموم مردم قابل انجام  ورود به انمایید. 

  یآشنا م kins.ir ت ی وارد شوند. در ادامه شما را با نحوه ورود به سا زی ن  انی کوثر، به پورتال مشتر مهی ب  سامانه توانند با ورود به  یم

 .می کن 

ه شده کلیک نمایید. برای ورود به  اولین سایت نمایش داد بر رویسپس  رت بیمه کوثر را جستجو نماییدابتدا در مرورگر خود عبا رد

 دامه دهید. ی را اوده و مراحل بعدلیک نمداده شده در تصویر ک ی گزینه نشان فی است بر روصفحه پورتال مشتریان کا

 ث 1

نمایید.   خود به همراه سال تولد خود را واردوبایل یا شماره وممت دوم گذر واژه در اولین کادر نمایش داده شده کد بیمه گذار و در قس

 . وارد شوید در سایت کوثر  کلیک به پ.رتال شخصی خود در نهایت با کلیک بر روی گزینه  

 ث 2

 

 



 ورت آنالین نحوه صدور بیمه نامه به ص

 .دیی نما رهی خود ذخ  یرا در گوش ر ی نامه موارد ز مهی لطفا قبل از شروع به صدور ب 

  کارت خودرو ی عکس پشت و رو . 

 ی عکس کارت مل .

  نامه سال قبل مهی عکس ب  .

 . باشد یسی زبان  مورد نظر انگل دی اغلب قسمتها با دی توجه کن  ازی زبان مورد ن  به

 .دی نامه شخص ثالث را انتخاب کن  مهی و ب   شود  یم انی شکل باال نما  دی نامه شو مهی ب  نی آنال دی خر  نکی ابتدا وارد ل – ۱ 

 .دیی صدور را انتخاب نما  نهی سپس گز – ۲

 . دی مرحله بعد را بزن  دی سپس کل دی را وارد کن   هی نقل لهی مرحله مشخصات وس نی در ا – ۳

 .دی مرحله بعد را بزن  دی سپس کل دی پالک و نوع پالک را وارد کن  شامل رنگ ، سلایر  هی نقل لهی اطالعات وس- ۴

 دی مرحله بعد را بزن  دی و کل دی را وارد کن   دی نامه جد مهی ب  انی شروع و پا خی مرحله تار نی در ا – ۵

و   دی ندارد را بزن  نه ی صورت گز نی ا ری دارد  و در غ نهی باشد گز ی م مهی سابقه ب   یا دار هی نقل له ی که وس یبخش در صورت  نی در ا – ۶

 . دی مرحله بعد را بزن  دی کل

  ک ی به صورت اتومات  ستمی را س  دی سال جد  فی . تخف دی شده  را وارد کن  دی نامه ق مه ی نامه که در ب  مهی ب  ف ی تخف زانی مرحله م نی در ا – ۷

 .کند یاضافه م

 . دی و به مرحله بعد برو دی نامه سال قبل را وارد کن  مهی انقضاء ب  خی مرحله تار نی در ا – ۸

صورت ندارد را   نی ا ری در غ  دی کن  ک ی کلمه دارد کل ینامه سال قبل خسارت دارد  بر رو  مهی که ب  یمرحله در صورت  نی در ا – ۹

 .دی و به مرحله بعد برو دی کن  کی کل

  نهی گز ی .و سپس رو دی باشد تعداد دفعات را وارد کن  یم یجان  ای و   ی خسارت مال  ینامه دارا  مهی که ب  یمرحله در صورت  نی در ا – ۱۰

 . دی بزن  مهی اعالم حق ب 

 .دیی مورد نظر خودتان را انتخاب نما  یمرحله مبلغ تعهد مال  نی در ا – ۱۱

 . دی کن  ک ی کلمه سفارش کل یسپس رو دی نامه سال قبل را وارد کن   مهی ب  یکتای مرحله کد نی در ا – ۱۲

  ی، کد مل دی کن  کی گذار کل مهی مشخصات ب  نهی گز ی آن رو یکنار  نکی از ل دهی نامه مشحص گرد مهی صفحه واحد صدور ب   نی در ا – ۱۳

که به   ی. لطفا آدرس و شماره تلفن   دی آ ی از ثبت احوال م کی اطالعات شما به صورت اتومات  دی انتخاب کن  ی تولد را به درست  خی و تار

 . دی نام خودتان است را وارد کن 

و ادامه را   دیی تا دی . اگر درست بود کل دیی نامه سال قبل را درج و کنترل نما مهی گذار مشخصات ب  مهی کنار مشخصات ب  نک ی در ل – ۱۴

 . دی بزن 

 . دی مدارک و ادامه را بزن  دیی . و تا دی ( صحت اطالعات را چک کن ی)شماره انتظام  یکنار نک ی در ل – ۱۵

مدارک و ادامه   دیی تا دی .کل دی کن   ی نامه سال قبل را بارگذار مه ی و ب   یکارت خودرو پشت و رو  کارت مل ر ی مرحله تصاو نی در ا – ۱۶

 .دی را بزن 

به   مای را مستق مهی عضو شتاب خود مبلغ حق ب  ی ت هااز کار  یکی  قی و ازطر دی پرداخت را انتخاب کن  نه ی مرحله گز نی در ا – ۱۷

 . دیی نما  زی کوثر وار مه ی حساب شرکت ب 



 رفی خدمات سامانه بیمه کوثر مع

رائه  آسان سازی دسترسی به خدمات برای مشتریان خود، اقدام به ا، به منظور ت های بیمه گر از جمله بیمه کوثرک شربسیاری از 

 ت این بیمه آشنا شوند. طالعه این قسمت می توانند با خدما خدمات غیر حضوری متنوعی می نماید.مشتریان ان بیمه با م

است که پیش از  بل استفاده برای افرادی قاه کرد.سایر خدمات معمموال ش بیمه نامه اشاراز خدمات بیمه کوثر می توان به بخش فرو

  ی نامه ها مه ی ب  دی که قصد خر یاز افراد  ک ی نامه، هر  مهی در بخش فروش ب این یکی از بیمه نامه های ک.ثر را خریداری کرده باشند. 

 ا انجام دهند. ورد نظر خود رنامه م مهی ب  دی مراحل مربوط به خر یحضور  ری و غ نی توانند به صورت آنال ی مختلف را دارند، م

های  ق بیمه نامه بل رویت است، پرداخت ح وثر قاوثر که در بخش خدمات غیر حضوری پورتال بیمه کاز جمله خدمات دیگر بیمه ک

له خدمات  شده از جم. موارد ذکر  ل استید و مواردی از این قبی ید بیمه نامه های قابل تمدم از انواع بیمه نامه ها، تمدمختلف، استعال

 سی به آن ها نیستند.مجاز به دستریمه در نظر گرفته شده است و سایر افراد اختصاصی هستند که تنها برای مشتریان این ب 

 

 راکز تحت پوشش بیمه کوثر م

مراکز   ی از کی دادن و ... به  ش ی دارو، آزما دی درمان، خر یکه برا  ایلیدو م هستیدکوثر  یلی تکم  مهی شدگان ب   مهی جزء ب هم اگر شما 

را  مربوطه  یها  نهی هزو  نمودهکوثر مراجعه  مه ی تحت پوشش ب  یاز مراکز درمان  یکی به  یبه راحت  دی توان  یم ،نماییدمراجعه  یدرمان 

 نمایید.دریافت  kins.ir توسط کی به صورت اتومات 

  شگاهی آزما ،یکه قصد مراجعه به مراکز درمان  ی. افراد قرار داده شده اند  شرکت نی ا ت ی کوثر در سا مهی ب تحت پوشش درمانی  مراکز

و   ی حضور  ری توانند به صورت غ ی د، مدرمانگاه ها، داروخانه ها و ... را دارن  ،یربرداری مراکز تصو ،یکی ن ی ها، مراکز پاراکل

  نی که تحت پوشش ا یمراکز ستی ل کوثر مه ی درمان ب  مهی مراکز تحت پوشش ب و از بخش  رده ک عهکوثر مراج مهی به پورتال ب  نی آنال

 .ندنمای باشند را مشاهده  یم مهی ب 

در   ن،ی کشور وجود دارد. همچن  ی از استان ها کی مراکز مختلف در هر  ی کوثر امکان جستجو  مهی بخش مراکز تحت پوشش ب  در

  مهی ب  رسانی بهاطالع  یبرا یاز مراکز درمان  کی هر  یکار  یروزها و   یکوثر آدرس، ساعت کار  مه ی مراکز طرف قرارداد ب  ستی ل

 .شدگان وجود دارد

با   ازی و در صورت ن   نموده افت ی در زی کوثر را ن  همی مراکز طرف قرارداد ب  ی شماره تلفن ها  تی سا نی ا ق ی توانند از طر یشدگان م مهی ب 

 آن مرکز مطلع شوند.  اتی و از جزئ  رندی آن مرکز تماس بگ

 

 

 

 


