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نوع خدمت  :فعال سازي كارت

جهت فعال سازي كارت اعتباري خود براي اولين بار ،پيامك زير را به سامانه پيامكي بيمه ملت ) (٠٢١٨٥٣٣٣ارسال كنيد:

نمونه پيامك ارسال شده جهت فعال سازي كارت:

}كد ملي{*}شماره كارت{F

F٨٨٨٨٤٢٦٠١٠٠٠٠٠١٣*٢٣٠٠٢٣٣٥٢٥

اگر شماره تلفن همراه ارسال كننده با شماره ثبت شده براي كارت اعتباري يكسان باشد ،و كارت خود را تا كنون فعال

نكرده ايد و از زمان صدور كارت شما كمتر از  ٥ماه ميگذرد ،پاسخي همچون پيامك زير دريافت خواهيد كرد:
بيمه گذار گرامي

دارنده محترم كارت اعتباري به شماره ٨٨٨٨٤٢٦٠١٠٠٧٣٨٠٤

كارت شما با موفقيت فعال شد.
بيمه ملت همراه خانواده

در غير اينصورت پيامكي با متن زير به شماره درخواست كننده ارسال خواهد شد:
بيمه گذار گرامي

شماره تلفن همراه شما جهت انجام عمليات درخواستي ،معتبر نمي باشد .جهت ثبت شماره تلفن همراه خود با مركز

ارتباط با مشتريان بيمه ملت تماس حاصل فرماييد.

بيمه ملت همراه خانواده
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نوع خدمت :دريافت رمز جديد كارت اعتباري

جهت دريافت رمز جديد براي كارت اعتباري خود پيامك زير را به سامانه پيامكي بيمه ملت ) (٠٢١٨٥٣٣٣ارسال كنيد:

نمونه پيامك ارسال شده جهت دريافت رمز جديد:

}كد ملي{*}شماره كارت{R

R٨٨٨٨٤٢٦٠١٠٠٠٠٠١٣*٢٣٠٠٢٣٣٥٢٥

اگر شماره تلفن همراه ارسال كننده با شماره ثبت شده براي كارت اعتباري يكسان باشد ،پاسخي همچون پيامك زير دريافت

خواهيد كرد:

بيمه گذار گرامي

دارنده محترم كارت اعتباري به شماره ٨٨٨٨٤٢٦٠١٠٠٧٣٨٠٤

رمز جديد كارت شما٩٥٩٩ :

وضعيت كارت :فعال

بيمه ملت همراه خانواده

در غير اينصورت پيامكي با متن زير به شماره درخواست كننده ارسال خواهد شد:
بيمه گذار گرامي

شماره تلفن همراه شما جهت انجام عمليات درخواستي ،معتبر نمي باشد .جهت ثبت شماره تلفن همراه خود با مركز
ارتباط با مشتريان بيمه ملت تماس حاصل فرماييد.

بيمه ملت همراه خانواده
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نوع خدمت :دريافت موجودي

براي دريافت موجودي كارت اعتباري خود متن زير را به سامانه پيامكي بيمه ملت )(٠٢١٨٥٣٣٣ارسال كنيد:
نمونه پيامك ارسال شده جهت دريافت موجودي كارت اعتباري:

نمونه پيامك دريافتي:

}كد ملي{*}شماره كارت{M

M٨٨٨٨٤٢٦٠١٠٠٠٠٠١٣*٢٣٠٠٢٣٣٥٢٥

بيمه گذار گرامي

موجودي كارت اعتباري شما به شماره  ٨٨٨٨٤٢٦٠١٠٠٠٠٠١٣مبلغ  ٤٨،٨٠٢،٨٧١ريال مي باشد.

موجودي بن شما مبلغ  ٢٥٢،٨٠٠ريال مي باشد.

بيمه ملت همراه خانواده

اگر درخواست موجودي از شماره تلفن همراهي به جز شماره ثبت شده شما در سيستم بيمه ارسال شود ،موجودي كارت

شما باز هم براي تلفن ثبت شده براي كارت ارسال خواهد شد اما متن آن به صورت زير خواهد بود:
بيمه گذار گرامي

درخواست موجودي كارت اعتباري شما از شماره  ٩٨٩١٧٧١٣١١١١به سامانه ارسال شده است .در صورت عدم
آگاهي از اين درخواست مراتب را به مركز ارتباط با مشتريان بيمه ملت اطﻼع دهيد.

--------------موجودي كارت اعتباري شما به شماره  ٨٨٨٨٤٢٦٠١٠٠٠٠٠١٣مبلغ  ٢٨،٤٦٤،٥٦٦ريال مي باشد.

موجودي بن شما مبلغ  ٦١،٥٠٠ريال مي باشد.
بيمه ملت همراه خانواده
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نوع خدمت :اعﻼم مفقودي كارت اعتباري

جهت اعﻼم مفقودي كارت اعتباري ،تنها كافيست شماره كارت و كد ملي خود را طبق روش زير به سامانه پيام كوتاه بيمه ملت
) ،(٠٢١٨٥٣٣٣پيامك كنيد:

نمونه پيامك ارسال شده جهت فعال سازي كارت:

}كد ملي{*}شماره كارت{L
L٨٨٨٨٤٢٦٠١٠٠٠٠٠١٣*٢٣٠٠٢٣٣٥٢٥

اگر شماره تلفن همراه ارسال كننده با شماره ثبت شده براي كارت اعتباري يكسان باشد ،پاسخي همچون پيامك زير دريافت

خواهيد كرد:

بيمه گذار گرامي

دارنده محترم كارت اعتباري به شماره ٨٨٨٨٤٢٦٠١٠٠٧٣٨٠٤

وضعيت كارت شما به مفقودي تغيير پيدا كرد.

بيمه ملت همراه خانواده

در غير اينصورت پيامكي با متن زير به شماره درخواست كننده ارسال خواهد شد:
بيمه گذار گرامي

دارنده محترم كارت اعتباري به شماره ٨٨٨٨٤٢٦٠١٠٠٧٣٨٠٤

امكان تغيير وضعيت براي كارت شما مقدرو نيست ،لطفاً با كارشناسان مركز تماس حاصل فرماييد
بيمه ملت همراه خانواده
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ليست ساير پيام هاي خطا:


شماره تلفن همراه شما جهت انجام عمليات درخواستي ،معتبر نمي باشد .جهت ثبت شماره تلفن همراه خود با مركز
ارتباط با مشتريان بيمه ملت تماس حاصل فرماييد.

دليل :شماره تلفني كه با آن اقدام به ارسال پيامك درخواست كرده ايد با شماره تلفن همراه ثبت شده براي كارت



اعتباري ذكر شده در پيامك يكسان نيست.

براي شماره كارت ارسالي ،تلفن همراهي ثبت نشده است .جهت ثبت شماره تلفن همراه خود با مركز ارتباط با

مشتريان بيمه ملت تماس حاصل فرماييد.

دليل :براي كارت اعتباري ذكر شده در پيامك ،شماره همراهي در سيستم ثبت نشده است يا شماره كارت ارسالي

اشتباه است.
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