فروشگاه ها و مراكز طرف قرارداد با كارت اعتباري بيمه ملت (تهران)
لوازم خانگی ،صوتی و تصویري ،لوازم آشپزخانه ،سيستم هاي سرمایشی و گرمایشی
فروشگاه زنجیره ای غدیر

نمایندگی رسمی دوو -اسنوا -تکنوگاز

میدان جمهوری ،خیابان جمهوری ،بین یاسری و نو فالح

نماینده رسمی روتل سوئیس ROTEL
شرکت Rotel

خیابان انقالب ویال (نجات الهی) خیابان سمیه خیابان پورموسی  -کوچه شیرین پالک26

جاروبرقی ،خردکن ،غذاساز ،پاورمیکس ،گوشتکوب برقی ،همزن و مخلوط کن ،اتو،

www.roteliran.ir

چرخ گوشت ،آبمیوه گیری ،گریل

تلفن

اقساط

66561266

10

88804528

5

فروشگاه مانلی

اجاق گاز ،ساید ،لباس شویی ،آبسردکن ،جاروبرقی ،تلویزیون ،هود

خیابان سهروردی شمالی ،باالتر از خیابان بهشتی ،پالک 527

88760639

4-7

فروشگاه جهان تصویر

 ،LEDسینمای خانگی ،میز  - LEDبرند سامسونگ

خیابان جمهوری ،روبروی ساختمان آلومینیوم ،پالک 659

66701156

6-10

میدان فاطمی ،خیابان طباطبایی  ،پالک 2طبقه سوم واحد 7

88968455

6

جمهوری ،بین دانشگاه و ابوریحان ،پالک 1106

66466763

7

66686880

20

66900874-5

10
10
10

شرکت سرآمد

لوازم برقی ،محصوالت ال جی ،سامسونگ... ,

(بدون پیش پرداخت نقدی)

مرکز سونی مانی

نمایندگی رسمی سونی  -کلیه محصوالت صوتی و تصویری سونی

فروشگاه بازرگانی ملل

انواع لوازم خانگی و لوازم برقی

بزرگراه آیت ا ..سعیدی ،یافت آباد شرقی ،کوچه مسجد حاج ولی ،روبروی پارکینگ طبقانی شهرداری منطقه 17

فروشگاه سام آرین

محصوالت سامسونگ ،انواع میز LCD

جمهوری ،نرسیده به جمالزاده ،پالک  1345و 1356

فروشگاه رویال یک

محصوالت پاناسونیک ،لوازم خانگی

جمهوری ،بعد از ولیعصر ،جنب بانک مسکن ،پالک 862

66415079

فروشگاه رویال سامسونگ

محصوالت سامسونگ (صوتی و تصویری)

جمهوری ،بین  12فروردین و دانشگاه ،روبروی فخر رازی ،پالک 119

66496192

فروشگاه سامسونگ شرق

محصوالت سامسونگ (خانگی  -صوتی و تصویری  -لوازم برقی)

خیابان فرجام ،بین آیت و چهارراه خاور ،پالک 748

77243790-92

فروشگاه مهدی

محصوالت سامسونگ (خانگی  -صوتی و تصویری)

جمهوری ،بین شیخ هادی و حافظ ،جنب پاساژ کاوه

66730096

10

فروشگاه ساحل ()LG

محصوالت ال جی (خانگی  -صوتی و تصویری)

خیابان شریعتی ،روبروی حسینیه ارشاد ،پالک 48

22227153

6

فروشگاه حسینی

دوو ،ال جی ،سامسونگ ،ایندزیت ،دسینی،کن وود ،تفال ،پاکشوما

بزرگراه نواب (شمال به جنوب) ،نرسیده به بریانک ،جنب بلوک دنای  ،2پالک 20

55439344

10

فروشگاه صفری

لوازم آشپزخانه ،بلور وکریستال

ستارخان ،سه راه تهران ویال ،خیابان توحیدی ،پاساژ محرابی

66557587

6

فروشگاه کاالی خانه

دسینی ،ورونا ،هاردستون ،گاسونیک ،هایسنس ،روزنبرگ ،فریجستار و ...

میدان پونک  ،مجتمع تجاری بوستان  ،درب اردیبهشت،جنب اردیبشت  ،3پالک 679

44494118-9

6

خیابان ری ،نرسیده به سه راه امین حضور ،جنب کوچه ساعتچی ،پاساژ کوه نور ،طبقه زیرهمکف ،پالک 21

33542172-4

4

فروشگاه رضا
شرکت افق طالیی

(بدون پیش پرداخت نقدی)

لوازم آشپزخانه و لوازم برقی

لوازم برقی ،محصوالت ال جی ،سامسونگ... ,

(بدون پیش پرداخت نقدی)

تعاونی مصرف وزارت تعاون

لوازم خانگی،صوتی و تصویری ،لوازم آشپزخانه و...

فروشگاه لومینوا

لوازم منزل تزئینی آرکوپال کریستال بلور و ...

88107674-88105283
خیابان مطهری ،خیابان میرزای شیرازی شمالی ،نرسیده به تقاطع خیابان شهید بهشتی ،کوچه میرزا حسنی ،پالک  ،17ساختمان افق طالیی
خیابان ولیعصر ،خیابان بزرگمهر ،پالک8

(بدون پیش پرداخت نقدی)
فروشگاه سونی ظفر

نمایندگی رسمی سونی  -کلیه محصوالت صوتی و تصویری سونی

فروشگاه ماهان ()LG

محصوالت ال جی (صوتی و تصویری)

66968121

10

6
6

تهران ،میدان شوش ،خیابان فدائیان ،مقابل پمپ گاز ،نبش کوچه34

2155060975

10

خیابان شریعتی،سه راه ظفر،مجتمع تجاری نگین ظفر،طبقه زیرهمکف،واحد56

22896588

7

خیابان جمهوری،بین ولیعصر و فلسطین،پالک956

میزهای مبله ،فانتزی ،کالسیک

فروشگاه هاي مواد غذایی

66483242
66968883

6

تلفن

اقساط

فروشگاههای زنجیره ای غدیر

مواد غذایی  ،پروتئینی ،شوینده و ...

میدان قزوین ،خیابان مخصوص ،بعد از تقاطع سینا ،نبش تقی زاده

55409530

3

فروشگاههای زنجیره ای غدیر

مواد غذایی  ،پروتئینی ،شوینده و ...

شادآباد60 ،متری فتح ،پشت کارخانه شیر پاستوریزه ،کوی 17شهریور بین شمس و ستار

66821733

3

پروتئین امیر

گوشت ،مرغ ،ماهی و کلیه مواد پروتئینی

میدان ونک ،خیابان مالصدرا ،پالک 14

88775855

2

فروشگاه خسرو

محصوالت پروتئینی (گوشت ،مرغ ،ماهی و )...

خیابان کارون ،باالتر از چهارراه دامپزشکی جنب بازار میوه و تره بار کارون

66872759

4

خونه به خونه (شعبه سهروردی)

مواد غذایی  ،پروتئینی و شوینده

خیابان سهروردی،میدان پالیزی،خیابان شهیدقندی،نبش خیابان دوم

88175423

2-4

خونه به خونه (شعبه آرژانتین)

مواد غذایی  ،پروتئینی و شوینده

میدان آرژانتین،خیابان احمدقصیر،کوچه نهم،پالک 2

88101866

2-4

خونه به خونه (شعبه چیتگر)

مواد غذایی  ،پروتئینی و شوینده

بزرگراه همت ،به سمت پیکان شهر ،سه راه اجرائیات ،خیابان میرکمال،قطعهA

44736092

2-4

تعاونی مصرف وزارت تعاون

مواد غذایی  ،پروتئینی و شوینده

66965792

3

فروشگاه پروتئینی بیف استار

8

محصوالت پروتئینی (گوشت ،مرغ ،ماهی و )...

4

(حضوری  -تلفنی  -اینترنتی)
14

فروشگاه مواد غذایی پارسیس

مواد غذایی  ،پروتئینی و شوینده

خشکبار محسن (شعبه شهداء)

انواع پسته طعم دار ،آجیل ،گز ،سوهان ،شکالت ،زعفران ،سوغات ،میوه خشک

خشکبار محسن (شعبه پاسداران)

انواع پسته طعم دار ،آجیل ،گز ،سوهان ،شکالت ،زعفران ،سوغات ،میوه خشک

میدان شهداء ،روبروی ایستگام مترو
خیابان پاسداران ،روبروی بوستان 4

56354980

3

2144030313

3
1

77510032
22784245-6

1

تلفن

اقساط

خ پیروزی  ،نبش خ دوم نیرو هوایی  ،فروشگاه تین پوش

2177981487

6

سه راه افسریه ،ابتدای  35متری بلوار قصر فیروزه ،مابین آتش نشانی و بانک ملت

33815002

4

میدان ونک ،ضلع جنوب غربی ،پالک17

88641367-8

5

جامه پوشان شهرابی

انواع پوشاک مردانه

شریعتی ،باالتر از مطهری ،روبروی پمپ بنزین ،پالک  586و 588

88401515

3

هیراد

انواع پوشاک مردانه

میدان ونک ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیخ بهایی ،مجتمع تجاری سئول ،پالک  32و 33

88045342

3

کَنز

انواع پوشاک زنانه

شریعتی ،باالتر از خیابان طالقانی ،روبروی سینما سروش ،پالک 200

77650932

4

رگا

انواع پوشاک مردانه

خیابان انقالب ،بین میدان فردوسی و خیابان ویال ،نبش کوچه نیایی

88807574 - 88809858

4

پرواز صورتی

انواع پوشاک زنانه

جالل آل احمد ،زیر پل یادگار ،مرکز تجاری پاسارگاد ،ورودی  ،Dطبقه همکف ،پالک 30/412

44273245-7

4

چرم شیفر  -شعبه دولت

کیف و کفش و کمربند و دستکش (زنانه و مردانه)

شریعتی،خیابان دولت،چهارراه قنات،خیابان اقامیری،روبروی خیابان بهرنگ،پالک29

22780836

3

دریتا

انواع پوشاک مردانه

کوی نصر (گیشا) ،بین خیابان  12و  ،14مرکز خرید خاتم ،واحد 5

88268334

5

چرم شیفر  -شعبه پیروزی

کیف و کفش و کمربند و دستکش (زنانه و مردانه)

خیابان پیروزی،روبروی بلوار ابوذر،پالک 1

77982926

3

چرم شیفر  -شعبه رودکی

پوشاك ،كيف و كفش
فروشگاه تین پوش
مرکز خرید پوشاک نیکروز
مرکز خرید پوشاک حامی

پوشاک مردانه ،زنانه ،بچه گانه ،کیف  .کفش (بدون پیش پرداخت نقدی)
پوشاک مردانه ،زنانه ،بچه گانه ،کیف  .کفش
(بدون پیش پرداخت نقدی)
پوشاک مردانه و زنانه ،کیف و کفش ،لباس مجلسی زنانه
(بدون پیش پرداخت نقدی)

کیف و کفش و کمربند و دستکش (زنانه و مردانه)

خیابان آذربایجان ،نبش خیابان رودکی

66430036

3

چرم بوفالو

کیف و کفش و کمربند و دستکش (زنانه و مردانه)

صادقیه ،بین چهارراه اسدی وچهارراه خسرو ،برج مرجان ،طبقه زیر همکف،واحد 14

44276957

4

خورشید شهر

انواع پوشاک مردانه

خیابان ولیعصر ،چهارراه امیر اکرم ،پالک 1278

66410656

4

گالری پوشینه

انواع پوشاک مردانه

خیابان امین الملک (امام زاده حسن) ،بعد از سجادشمالی ،مرکز خرید وحدت

55725109

5

پرستیژ

انواع پوشاک مردانه

خیابان امین الملک (امام زاده حسن) ،نبش خیابان سجادشمالی ،پاساژ پوریا ،طبقه زیر همکف ،پالک B1

55148007

5

مرکز ارتباط با مشتریان 021-85333 :پیامک بیمه 021-85334 :
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کفش برکت

یادگار امام جنوب ،میدان هاشمی

کفش مجلسی ،اسپرت ،کمراند ،کوله پشتی (زنانه مردانه نوجوان)

كامپيوتر ،موبایل ،دوربين دیجيتال ،تبلت و خدمات اینترنت (وایمکس) ،بازیهاي الکترونيکی

66832781

3

تلفن

اقساط

خیابان سمیه ،نرسیده به ویال ،پالک 233

8300

10

خیابان ولیعصر ،خیابان میرداماد ،مجتمع پایتخت ،طبقه اول ،واحد102

88879148-50

10

موبایل مرکزی سامسونگ

نماینده رسمی موبایل و تبلت های سامسونگ

خیابان جمهوری ،بین ولیعصر و فلسطین ،روبروی پاساژ قائم ،پالک 926

66973026-7

6

موبایل سنتر سامسونگ

نماینده رسمی موبایل و تبلت های سامسونگ

خیابان جمهوری ،بعد از تقاطع ولیعصر ،روبروی فروشگاه رفاه

66484890

6

فروشگاه مانلی

موبایل ،کنسول بازی ،دوربین دیجیتال

خیابان سهروردی شمالی ،باالتر از خیابان بهشتی ،پالک 527

88760639

4-7

شرکت افق طالیی

لپ تاپ ،لوازم جانبی کامپیوتر ،موبایل ،تبلت (بدون پیش پرداخت نقدی)

خیابان مطهری ،خیابان میرزای شیرازی شمالی ،نرسیده به تقاطع خیابان شهید بهشتی ،کوچه میرزا حسنی ،پالک  ،17ساختمان افق طالیی

88107674-88105283

6

فروشگاه آریا

انواع موبایل ،دوربین های دیجیتال ،کنسول های بازی

خیابان جمهوری،خیابان شیخ هادی،مجتمع عالءالدین  ،2واحد36

66346903

6

ایران رهجو (شعبه سمیه)
ایران رهجو (شعبه پایتخت)

شرکت شجره طوبی
فروشگاه سامسونگ شرق
شرکت سرآمد
رایران کامپیوتر

لپ تاپ ،لوازم جانبی ،تبلت

نوت بوک ،موبایل ،تبلت
ماشینهای اداری ،لوازم جانبی کامپیوتر

نرسیده به میدان ولیعصر ،خیابان دمشق ،خیابان برادران مظفر ،پالک ،130طبقه 3واحد6

88923008

10

خیابان فرجام ،بین آیت و چهارراه خاور ،پالک 748

77243790-92

10

نماینده رسمی موبایل و تبلت های سامسونگ
(بدون پیش پرداخت نقدی)

لوازم برقی ،محصوالت ال جی ،سامسونگ... ,

میدان فاطمی ،خیابان طباطبایی  ،پالک 2طبقه سوم واحد 7

88968455

6

کامپیوتر ،لپ تاپ ،لوازم جانبی ،تبلت ،موبایل

خیابان انقالب ،بین ولیعصر و فلسطین ،خیابان مظفر جنوبی ،پالک، ،55طبقه دوم ،واحد 6

66974648

8

هندی کم(فیلم برداری)  -عکاسی( - )Cyber-Shotدوربینهای حرفه ای آلفا -

جمهوری ،بین دانشگاه و ابوریحان ،پالک 1106

66466763

7

(بدون پیش پرداخت نقدی)

انواع گوشی های سونی با گارانتی آرین طالیی انواع تلفن های پاناسونیک
فروشگاه مانی(سونی سنتر)

 - NEXانواع کنسول های بازی()XBOX - PS3 - PS2 - PSP
فروشگاه جهان تصویر

موبایل های سامسونگ

خیابان جمهوری ،روبروی ساختمان آلومینیوم ،پالک 659

66701156

6-10

موبایل یونسی

موبایل ،تبلت

خیابان جمهوری،بعد از ولیعصر،روبروی فروشگاه رفاه،پاساژ رویال،پالک 2/6

66476408

6

پیکسل

موبایل ،تبلت،

تهران ،میدان انقالب ،ابتدای کارگر شمالی ،بازار موبایل انقالب،طبقه اول ،پالک m2

02166947751-02166947751

8

انواع گوشی های سونی با گارانتی آرین طالیی انواع تلفن های پاناسونیک
فروشگاه سونی ظفر

خیابان شریعتی،سه راه ظفر،مجتمع تجاری نگین ظفر،طبقه زیرهمکف،واحد56

هندی کم(فیلم برداری)  -عکاسی( - )Cyber-Shotدوربینهای حرفه ای آلفا -

www.kalaro.ir

لپ تاپ ،لوازم جانبی کامپیوتر ،موبایل ،تبلت

میدان رسالت ،ابتدای خیابان هنگام ،کوی هامون ،ساختمان زمرد ،واحد 107

 - NEXانواع کنسول های بازی()XBOX - PS3 - PS2 - PSP
شرکت پیشگامان ارتباطات
نوآورآفتاب

بازار فرش (ایرانی ،خارجی ،دستباف ،تابلو فرش و )...

22896588

77203017
تلفن

7
6
10
اقساط

فرش یلدای کویر

فرش ماشینی

میدان هفت تیر ،باالتر از خیابان مازندرانی ،روبروی فروشگاه یاس

88304640

8

فرش مهیار دلیجان

انواع فرش ماشینی ،فانتزی ،ترک ،بلژیک ،قالیچه ،انواع پادری

میدان هفت تیر ،ابتدای مفتح شمالی ،مجتمع نگین آبی ،پالک 16

88811434

14

فرش پایتخت

فرش دیپلمات  ،شاهکار کشمیر  ،کشمیر  ،خاطره کاشان  ،فرش مشهد

مصطفی خمینی ،بعد از چهارراه سیروس ،جنب کوچه باالگر ،بازارچه سنتی گلشن ،پالک 152

33136014

6

فرش نگین ابریشم مشهد

فرش های سنتی ،فانتزی ،پرز بلند ،تمام ابریشم ،کودک و نوجوان

33569635

10

فرش دلجوان

تابلو فرش و فرش ابریشم دستی

میدان فردوسی ،بازار فرش عباسی ،طبقه  -1واحد 12

88345381

8

فرش زمرد مشهد  -شعبه صادقیه

انواع فرش ماشینی ،فانتزی ،سنتی ،قالی ،قالیچه و جلودری

فلکه دوم صادقیه ،خیابان شهید کاشانی ،جنب آموزشگاه علوی ،پالک  24و 26

44005973

10

فرش خوب

انواع فرش ماشینی

میدان هفتم تیر ،مقابل فروشگاه زنجیره ای یاس ،نبش کوچه مازندرانی ،پالک1

88820364

8

فرش زمرد مشهد  -شعبه هفت تیر

انواع فرش ماشینی ،فانتزی ،سنتی ،قالی ،قالیچه و جلودری

هفت تیر ،باالتر از مسجد الجواد ،نبش کوچه آقا محمدی ،پالک  ،289طبقه 3

88848736-8

10

تابلو فرش دستباف

خیابان مصطفی خمینی،ضلع شمال شرقی چهارراه سیروس ،سرای ابریشم،طبقه اول،پالک28

فرش زمرد مشهد  -شعبه رسالت

انواع فرش ماشینی ،فانتزی ،سنتی ،قالی ،قالیچه و جلودری

رسالت ،بعد از چهارراه مجیدیه ،جنب بانک مسکن ،پالک188

22323056

10

فرش نگین اکسیر

فرش ماشینی (دستباف گونه)،تابلو فرش ماشینی،فرش های فانتزی وارداتی

میدان بهارستان،خیابان مصطفی خمینی،پایین تر از میدان سرچشمه،پالک 612

3356485-90

12

فرش نگین مشهد

انواع فرش ماشینی ،تابلو فرش ،پتو

خیابان انقالب ،ابتدای شریعتی ،پالک 21

77633453-5

12

تلفن

اقساط

66136084

12

مبلمان (سرویس خواب ،بوفه ،ویترین ،راحتی ،كالسيک ،ناهارخوري)
مبلمان کالسیک

مبلمان راحتی ،کالسیک ،ناهارخوری

مبلمان به آذین

مبلمان راحتی ،کالسیک ،ناهارخوری

مبلمان ایلیا

انواع مبل ،بوفه ،میزناهارخوری ،سرویس خواب

مبلمان ملل

سرویس خواب ،انواع مبل استیل ،کالسیک ،راحتی
بوفه ،ویترین ،سرویس های ناهار خوری ،جلو مبلی

یافت آباد شرقی ،مجتمع کالسیک ،طبقه زیرهمکف ،واحد 7

تهران ،چهارراه یافت آباد ،بازار مبل تهران ،پاساژ کاسپین ،طبقه اول ،پالک،96مبل به آذین
www.behazin.irscs .ir
یافت آباد شرقی ،بازار مبل پاسارگاد ،طبقه زیر همکف ،پالک 14
بزرگراه آیت ا ..سعیدی ،یافت آباد شرقی ،کوچه مسجد حاج ولی ،روبروی پارکینگ طبقانی شهرداری منطقه 17

دكوراسيون داخلی و خدمات ساختمانی
شرکت کفپوش ایساتیس

انواع کفپوش ،دیوارپوش ،کاغذ دیواری و پارکت

خیابان ولیعصر ،پایین تر از پارک ساعی ،روبروی پمپ بنزین ،کوچه راماتیا ،برج شهاب ،طبقه ،6واحد 608

خدمات درمانی ،پزشکی و دندانپزشکی (كارت اعتباري بيمه ملت حامی سالمت هر ایرانی)

66193716

8

66683045

5

66686880

8

تلفن

اقساط

88702485-7

6

تلفن

اقساط

دندانپزشکی دکتر صدری منش

خدمات تخصصی ایمپلنت

پاسداران ،باالتر از بوستان ،9پالک  ،289واحد 5

22591372

4

درمانگاه تخصصی اعصاب سهروردی

کلیه خدمات تصویر برداری پزشکی (بدون پیش پرداخت نقدی)

سهروردی شمالی ،باالتر از خرمشهر ،ابتدای کنگاور ،کوچه یکم ،پالک 2

88743510-15

2

کلینیک تخصصی دکتر صفائیان

خدمات تخصصی و فوق تخصصی

سهروردی شمالی ،خیابان خرمشهر ،پالک 18

88502912

5

کلینیک دندانپزشکی اسپادانا

کلیه خدمات دندانپزشکی

خیابان دکتر فاطمی ،خیابان رهی معیری ،پالک  ،18طبقه اول

88950846-7

6

شرکت آتیه سالمت ایرانیان

خدمات تخفیفی دندانپزشکی

اشرفی اصفهانی ،نرسیده به مرزداران ،برج نگین رضا ،طبقه  16شمالی ،واحد 1602

44030160-1

3

تلفن

اقساط

آژآنس طلوع خورشید نیرو

کلیه خدمات مسافرتی ،بلیط و تور ،قطار

بلوار دهکده ،ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی ،هتل المپیک

44740401-2

6

آژانس زیبائیهای جهانگردی

کلیه خدمات مسافرتی ،بلیط و تور

خیابان وزراء ،خیابان هفتم ،پالک 8

88720053

10

آژانس پرسپولیس

کلیه خدمات مسافرتی ،بلیط و تور ،قطار

خیابان استاد نجات اللهی جنوبی ،نرسیده به خیابان سمیه ،پالک 74

88916488

10

آژانس آسیا 2000

کلیه خدمات مسافرتی ،بلیط و تور

خیابان استاد نجات اللهی جنوبی ،نرسیده به خیابان سمیه ،پالک 36

88896949-58

10

آژانس گلبرگ سیر

کلیه خدمات مسافرتی ،بلیط و تور

خیابان شریعتی،نرسیده به سرای طالقانی ،روبروی سینما صحرا،پالک 166

خدمات مسافرتی ،گردشگري و جهانگردي

77634151
77655575

6

آژانس مسافرتی سفر کارت ملی

کلیه خدمات مسافرتی ،بلیط و تور

خیابان ولیعصر ،نرسیده به توانیر ،بن بست شمس ،پالک  ،3طبقه همکف

42642

10

آژانس مسافرتی آماج پرواز

کلیه خدمات مسافرتی ،بلیط و تور

ستارخان ،شهرآرا ،خیابان شانزدهم ،پالک  1واحد 1

88230594-8

6

تلفن

اقساط

ليزینگ ،خدمات خودرو ،موتورسيکلت

مرکز ارتباط با مشتریان 021-85333 :پیامک بیمه 021-85334 :
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Site:www.mellatcard.ir
Email:mellatcard@melat.ir

نمایشگاه اتومبیل میثاق

انواع خودرو سواری (نو و کارکرده)

خیابان امام خمینی ،نبش کارون ،پالک 293

فروشگاه جهان اسپرت

انواع الستیک سواری (فروش ،تعویض ،باالنس)

میدان رسالت ،خیابان هنگام ،باالتر از میدان الغدیر ،روبروی سازمان آب ،پالک 427

فروشگاه الستیک دنیامالی

انواع الستیک خودرو (بدون پیش پرداخت نقدی)

میدان ابوذر(فالح) ،خیابان سجاد شمالی ،پالک 93

فروشگاه کار اسپرت بیات

الستیک ،ضبط ،باند ،لوازم جانبی خودرو

نارمک ،فرجام شرقی ،بین چهارراه خاور و ولیعصر ،پالک 632

77800486

شرکت بهمن لیزینگ

انواع خودرو سواری (نو و کارکرده)

خیابان ولیعصر ،باالتر از پارک ساعی ،کوچه  ،36پالک5

82407

شرکت لیزینگ آریادانا

انواع خودرو سواری (مزدا  -رنو  -ایسوزو  -سایپا)

شرکت مبین تجارت کوثر

انواع موتور سیکلت (بدون پیش پرداخت نقدی)

شرکت افق طالیی

انواع الستیک خودرو ،باطری (بدون پیش پرداخت نقدی)

کاالی خواب ماندوی

77896643
55704729
55173994

www.bahmanleasing .org

82407000

خیابان مطهری،کوه نور ،کوچه یکم ،پالک  ،1طبقه سوم

83316

www.arialease.com

83317250

خیابان مطهری ،خیابان الرستان ،نبش خیابان نوروزی ،پالک  ،2واحد 1و 2

88922936-9

88107674-88105283
خیابان مطهری ،خیابان میرزای شیرازی شمالی ،نرسیده به تقاطع خیابان شهید بهشتی ،کوچه میرزا حسنی ،پالک  ،17ساختمان افق طالیی

كاالي خواب ،پارچه،چرخ خياطی
کاالی خواب ایرانیان

66351942
77181600

انواع تشک ،بالش ،لحاف ،ملحفه ،حوله ،محافظ تشک ،پتو ،رومبلی ،کوسن ،سرویس
روتختی عروس

12-24
4
6
5
36
48
36
6

تلفن

اقساط

خیابان ستارخان ،بازار سنتی ستارخان ،فاز یک ،پالک 1/140 ،1/188

44260941-3

8

بالش ،لحاف ،ملحفه ،محافظ تشک ،پتو،کوسن ،سرویس روتختی عروس

میدان هفت حوض ،گلبرگ غربی ،نبش چهارراه بختیاری (سامان)

77914768

4

کاچیران

فروشگاه مرکزی کاچیران

میدان هفت تیر ،اول قائم مقام فراهانی ،شماره 27

88300608

10

گالری شهرزاد

انواع پرده ،پارچه و پارچه رومبلی و ...

خیابان ولی عصر باالتر از میدان ولی عصر،روبروی سینما آفریقا،مجتمع تجاری یکتا،طبقه همکف،پالک 1/5

88902640

6

پارچه سرای نرگس

انواع پارچه ،روتختی ،رو بالشتی

خیابان ولیعصر ،خیابان زرتشت غربی ،بین  2و  ،3مجتمع تجاری کیان

88982841

4

پرده سرای پارمیدا(نیسانی)

انواع پرده و کاغذ دیواری

تهران ،خیابان ولیعصر ،روبروی سینما آفریقا ،مجتمع تجاری یکتا .

88915843

4

فروشگاه نگین اکسیر

پتو و انواع کاالی خواب (انواع سیلک)

میدان بهارستان،خیابان مصطفی خمینی،پایین تر از میدان سرچشمه،پالک 612

3356485-90

12

فروشگاه ونیز

پرده های طوری ،پارچه ای و کرکره  -انواع کاغذدیواری و کفپوش

کوی نصر(گیشا) ،بین خیابان  12و  ،14پاساژ خاتم ،طبقه زیرین ،واحد 9

88247418-9

7

تلفن

اقساط

66494445

4

55383802

3

كاالي ورزشی ،دوچرخه ،ماشين شارژي
خیابان ولیعصر ،باالتر از میدان منیریه ،بعد از نمایندگی سایپا ،پالک 998

فروشگاه پیشکوه

کلیه تجهیزات ،لوازم ورزشی و البسه ورزشی

فروشگاه لیدر اسپرت

کلیه لوازم ورزشی

شرکت افق طالیی

دوچرخه ،موتورسیکلت ،تردمیل (بدون پیش پرداخت نقدی)

www.pishkooh.com
میدان منیریه ،ضلع شرقی ،فروشگاه لیدر اسپرت

88107674-88105283
خیابان مطهری ،خیابان میرزای شیرازی شمالی ،نرسیده به تقاطع خیابان شهید بهشتی ،کوچه میرزا حسنی ،پالک  ،17ساختمان افق طالیی

سایر…

6

تلفن

اقساط

مجموعه پذیرایی باغ توسکا

تاالرهای پذیرایی

اتوبان آزادگان (غرب به شرق) بعد از پل شهید بروجردی ،نرسیده به خروجی امام علی (ع)

36051052

6

شرکت تجارت الکترونیک هاتف

مودم و تمامی محصوالت ایرانسل

خیابان ولیعصر  -باالتر از توانیر  -پالک  - 236واحد 4

88662796

ماهه 7

22092309

1-7

فروشگاه آریانوس

ساعت دیواری ،رومیزی و مچی

شهرک غرب بلوار فرحزادی مجتمع تجاری میالد نور طبقه  3واحد 15

88085342

5--10

گالری ساعت گوهرچی

رومانسون ،گوچی ،اسپریت ،ارمانی

جمهوری ،بین فلسطین و ولیعصر ،پالک 972

66485454

4

فروشگاه پرشین گالری

آرایشی و بهداشتی ،عطر و ادکلن

خیابان شریعتی،باالتر از قلهک،روبروی یخچال،پالک1424

22261738

3

عطر و ادکلن رایحه

آرایشی و بهداشتی ،عطر و ادکلن

خیابان ولیعصر ،ابتدای خیابان دکتر فاطمی ،پالک27

88983677

3

عطر و ادکلن مهر

آرایشی و بهداشتی ،عطر و ادکلن

میدان پونک ،مجتمع تجاری بوستان ،بازارچه یاس ،شماره 505

استودیو فیلمکس

عکاسی از نوزاد و کودک،عکاسی مدلینگ،عکاسی عروسی

سعادت اباد ،چهارراه سرو ،پالک  ،58جنب کتابفروشی امینی

فیلم برداری عروسی و مجالس،عکاسی و فیلم صنعتی و تبلیغاتی

www.filmaxmedia .com

44498638
44499281

3

عینک دیزل

RayBan, Persol, Police, Puma, D & G, Adidas, Nike

فلسطین ،نرسیده به بزرگمهر ،روبروی سفارت فلسطین ،پالک 360

66492279

4

عینک کاویانی

…Persol, ARMANI, MARTINI,

خیابان جمهوری ،روبروی تولیددارو ،کوچه کی خسرو شاهرخ ،پاساژ سعید ،پالک 86

66727473

5

عینک اسکان

انواع برندهای خارجی  -آفتابی و طبی

میرداماد،روبروی برج اسکان،جنب ساختمان پزشکان،پالک444

88775364

4

گالری لوستر نورتاب

انواع لوستر و آیینه و شمعدان

خیابان پانزده خرداد غربی ،روبروی پمپ بنزین ،پالک 787

55817544

8

فروشگاه تصفیه آب آکوآجوی

دستگاه تصفیه آب آکوآجوی ( محصول کشور کانادا )

تهران ،خیابان قائم مقام فراهانی ،کوچه میرزا حسنی ،پالک ،2طبقه همکف.

خدمات بيمه اي
نمایندگان بیمه ملت

صفحه تمامی نماینگان بیمه ملت در سطح استان

صدور انواع بیمه نامه (ثالث و بدنه)

..-88705047-9

5

تلفن

اقساط

021-85333

6

فروشگاه ها و مراكز طرف قرارداد با كارت اعتباري بيمه ملت ( كــرج )
نام فروشگاه

محصوالت ،خدمات

آدرس

تلفن

لوازم خانگی ،صوتی تصویری

کرج ،خیابان دولت آباد ،خیابان ابوسعید ،نبش ابوسعید  ( . 11شعبه مرکزی)
کرج ،میدان شهید فهمیده ،به سمت چهارراه کارخانه قند ،روبروی مسجد کارخانه قند ( .شعبه )1
کرج ،پائین تر از فلکه اول گوهردشت ،خیابان آزادی ،نبش اتحاد ،فروشگاه کرمی( . LG 3شعبه )2

02634424707
02634424707

لوازم خانگی ،صوتی تصویری

کرج ،حیدرآباد ،بلوار امام خمینی ،پالک 167

026-34510012-3

6

سه راه رجایی شهر 20 ،متری رسالت ،روبروی درب دوم بازار مالصدرا

026-32724993

12

خانگی ،صوتی و تصویری و آشپزخانه

کرج ،بلوار شهید بهشتی ،خیابان رسالت ،جنب درب دوم بازار مالصدرا

026-32731005

10

فروشگاه سزار

انواع پوشاک مردانه

کرج  -میدان شهداء  -به سمت چهارراه طالقانی  -روبوری بانک پاسارگاد  -ساختمان پزشکان 110

32249191-026

6

فروشگاه کنت

انواع پوشاک مردانه

کرج  -خیابان شهید بهشتی  -حدفاصل میدان شهدا قبل از پاساژ جاوید کوچه خوشنام تولید و پخش پوشاک کنت

32249191-026

6

فروشگاه آلپین( اسپیدار سابق)

لوازم خانگی ،صوتی تصویری

کرج،گوهردشت ،خیابان داریوش ،بلوار انقالب ،نبش اولین سه راه ،فروشگاه لوازم خانگی اسپیدار

026-34437539

12

فروشگاههای لوازم خانگی کرمی (
)LG
فروشگاه منصور خاکی
(نمایندگی سامسونگ)
فروشگاه لوازم خانگی رنجبر
فروشگاه بزرگ محمد

یخچال و فریزر ،ساید ،لباسشویی ،ظرف شویی ،جاروبرقی
چینی ،بلور ،کریستال ،سرویس قابلمه ،ظرف و ظروف

02632702007

اقساط

6

لوازم خانگی ،ظرف ،بلور و کریستال و لوازم آشپزخانه
انواع فرش ماشینی (نمایندگی فرش مرینوس ترکیه)
فروشگاه مرکزی مرینوس

کرج ،کمالشهر ،میدان شهید بهشتی ،جنب بانک تجارت

انواع تشک ،بالش ،لحاف ،ملحفه ،حوله ،محافظ تشک،

026-34704854

8

پتو ،رومبلی ،کوسن ،سرویس روتختی عروس
انواع مبلمان و سرویس خواب

انواع لوازم خانگی و لوازم برقی

 021-85333پیامک بیمه 021-85334 :
مشتریان:
مرکز ارتباط با
طالیی
نمایشگاه باران

کرج ،میدان استاندارد ،به سمت رزکان نو 300 ،متر بعد از ریل راه آهن ،نمایشگاه بین المللی
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مبلمان راحتی ،کالسیک ،ناهارخوری
پتو و انواع کاالی خواب
نمایشگاه باران طالیی

انواع فرش ماشینی

کرج ،میدان استاندارد ،به سمت رزکان نو 300 ،متر بعد از ریل راه آهن ،نمایشگاه بین المللی
استان البرز

لوازم آشپزخانه و لوازم برقی

026-3772991-2

12

انواع لپ تاپ
موبایل ،تبلت
فروشگاه پارسا
فروشگاه سونی مرکزی
مبلمان طراحان مدرن

صوتی و تصویری ،لوازم خانگی ،دوربین های دیجیتال ،موبایل
(نماینده رسمی محصوالت سامسونگ و سام سرویس)
سینمای خانگی،LED،LCD،3D،DVD،اباسشویی،کولر،جاروبرقی و ...
موبایل،تلفن بیسیم ،فکس،تبلت،لپ تاپ،دوربین های دیجیتال و هندی کم

کرج 45 ،متری گلشهر ،نرسیده به بازار علی ،بین ابوذر و آبان شرقی ،فروشگاه پارسا

026-34643326

10

چهارراه مصباح،نرسیده به میدان امام حسین،نبش کوچه گودرزی

026-32821149

10

میدان آزادگان ،ابتدای بلوار کرج ،جنب پل ،پالک 441

026-32542000

6

مبلمان منزل  -سرویس خواب  -میز ناهارخوری
مبل تختخوابشو  -جلومبلی

موبایل ،تبلت و ...

کرج ،طالقانی شمالی ،ابتدای خیابان بهار ،روبروی خیابان کاج

2632220920

12

مبلمان بابک

استیل ،راحتی ،سرویس اتاق خواب ،بوفه ،کنسول ،نهارخوری ،کمد ،جاکفشی

میدان شاه عباسی ،خیابان امیری ،کوچه حاج عباس قمی

026-32246577

10

مبلمان آیدین

استیل ،راحتی ،سرویس اتاق خواب ،بوفه ،کنسول ،نهارخوری

میانجاده ،بلوار امام خمینی ،نرسیده به پل ،پالک 225

026-34569768

12

فروشگاه پاورآپ

موبایل ،تبلت ،کامپیوتر  .لپ تاپ ،دوربین عکاسی و فیلم برداری

کرج ،بلوار طالقانی شمالی ،حدفاصل میدان ازادگان و پارک شرافت نبش کوچه نعمت الهی

026-36564036

6

فروشگاه سرزمین دیجیتال

انواع گوشی های موبایل و لوازم جانبی

کرج ،خیابان طالقانی ،ابتدای خیابان بهار ،بعد از کوچه کاج

026-32244001

7

فروشگاه مرکزی فارغی

انواع گوشی های موبایل و لوازم جانبی

کرج ،چهارراه مصباح ،بلوار هفت تیر ،نبش کوچه شهید عظیمی ،پالک 321

026-32805302

10

فروشگاه پوشاک ژست

انواع پوشاک مردانه

کرج ،خیابان طالقانی شمالی ،نرسیده به پارک شرافت ،فروشگاه ژست

026-32236932

5

اریکه فرشتگان (شعبه مرکزی)

پوشاک کودک ،نوزاد ،نوجوان

کرج ،جاده مالرد ،ابتدای پل سرحدآباد ،جنب کمیته امداد

026-32827290-1

5

فروشگاه ورزشی پرسپولیس

فروشگاه تی موبایل ( پارس سابق)

پوشاک ورزشی ،تردمیل ،دوپرخه ثابت ،لوازم ورزشی

کرج ،خیابان شهدبهشتی،کوچه هما

026-32224296

4

فرش زمرد مشهد

انواع فرش ماشینی ،فانتزی ،سنتی ،قالی ،قالیچه و جلودری

کرج ،خیابان شهید بهشتی ،میدان شهداء ،به سمت چهارراه طالقانی ،جنب بانک پاسارگاد

026-32216070

10

دندانپزشکی دکتر بهزادفر

خدمات دندانپزشکی و زیبایی دندان

کر00ج ،جهانشهر ،خیابان کسری ،کوچه باشگاه ،ساختمان جهانشهر ،طبقه سوم ،واحد 5

026-34484950

6

درمانگاه دندانپزشکی ایران فردا

خدمات دندانپزشکی و زیبایی دندان

کرج ،خیابان جمهوری اسالمی ،میدان شهید آجرلو(سپاه) ،نبش کوچه یاس ،پالک  ،6طبقه اول

026-34435050

8

نمایندگان بیمه ملت

صدور انواع بیمه نامه (ثالث و بدنه)

تمامی نماینگان بیمه ملت در سطح استان

021-85333

6

فروشگاه ها و مراكز طرف قرارداد با كارت اعتباري بيمه ملت (هشتگرد)
شرکت تعاونی مصرف

انواع مواد غذایی

فرمانداری ساوجبالغ

لوازم خانگی

فروشگاه گوشت محسن

مواد پروتئینی

هشتگرد ،فرمانداری ساوجبالغ ،تعاونی مصرف فرمانداری

026-44238795

هشتگرد ،خیابان آزادگان ،جنب آتش نشانی ،سوپر گوشت محسن

2644227347

1
8
4

فروشگاه ها و مراكز طرف قرارداد با كارت اعتباري بيمه ملت (مشهد مقدس)
نام فروشگاه

محصوالت ،خدمات

آدرس

تلفن

اقساط

گلدن الیف ونوس  -شعبه هفت تیر

لوازم خانگی ،صوتی و تصویری ،لوازم آشپزخانه

بلوار وکیل آباد ،بلوار هفتم تیر ،نبش هفتم تیر 15

051-38674032

10

گلدن الیف ونوس  -شعبه آزادشهر

بلور و کریستال ،سرمایشی و گرمایشی

بلوار استقالل ،بین استقالل  4و چهارراه میالد ،روبروی مجتمع نورالقائم

051-36022404

10

پنج راه سناباد ،ابتدای مجد جنوبی ،جنب بانک مسکن

051-38431534

10

بلوار معلم ،بین معلم  4و 6

051-36082469

10

خیابان دانشگاه ،مجتمع تجاری آلتون

051-38491219

3

خیابان امام رضا ،امام رضا  ،36پالک 27

051-38517997

8

فرش زمرد مشهد  -شعبه مجد
فرش زمرد مشهد  -شعبه معلم

انواع فرش ماشینی ( %100اکریلیک  -بایر آلمان)

چرم شیفر  -شعبه آلتون

کیف و کفش و کمربند و دستکش (زنانه و مردانه)

هتل آپارتمان پویا

خدمات اقامتی

آژانس مسافرتی پرسپولیس
نمایندگان بیمه ملت

کلیه خدمات مسافرتی ،بلیط ،تور و قطار

تهران ،خیابان استاد نجات اللهی جنوبی ،نرسیده به خیابان سمیه ،پالک 74

تخفیف ویژه هتل های پارسیان (سراسر کشور)

(امکان خرید به صورت غیرحضوری)

صدور انواع بیمه نامه (ثالث و بدنه)

تمامی نماینگان بیمه ملت در سطح استان

021-88916488

10

021-85333

6

فروشگاه ها و مراكز طرف قرارداد با كارت اعتباري بيمه ملت (قزوین)
نام فروشگاه

محصوالت ،خدمات

آدرس

تلفن
028-33359621

اقساط

فروشگاه لوازم خانگی پرنس

لوازم خانگی ،سرویس های آشپرخانه ،چینی ،بلور و...

چهارراه بنیاد شهید

فروشگاه لوازم خانگی مدرن

لوازم خانگی و آشپزخانه ،چینی و بلور ،جهیزیه عروس ،دکوری

خیابان فردوسی جنوبی ،روبروی داروخانه بابایی

028-33230591

4

فروشگاه لوازم خانگی نوین

لوازم خانگی ،سرویس های آشپرخانه ،صوتی و تصویری

خیابان بوعلی ،حدفاصل چهارراه فردوسی و نادری

028-33238008

10

فروشگاه لوازم خانگی امپراطور

نماینده مرکزی اسنوا ،لوازم آشپزخانه و ...

تقاطع خیابان بوعلی و فردوسی

028-33238008

10

فروشگاه لوازم خانگی کسری

هایس ،سانیا ،ال جی ،زیروات ،سامسونگ

خیابان سالمگاه ،جنب گلخانه شهرداری

028-33560699

6

فروشگاه بزرگ شهروند شعبه1

مواد خوراکی  ،پروتئینی و شوینده

سبزه میدان ،میدان آزادی

028-33245556-8

2

028-33340299

6

فروشگاه بزرگ شهروند شعبه2

مواد خوراکی  ،پروتئینی و شوینده

کمربندی ولیعصر ،جنب سرزمین سحرآمیز

028-33343922

2

خانه کامپیوتر

کامپیوتر لپ تاب و تبلت

خیابان فلسطین جنب مسجد رسول ا ..پالک 340

283338346

10

مبل سامان

مبلمان

شرکت پردازشگر

نوت بوک ،تبلت ،مانیتور ،All in One، Pc ،قطعات

قزوین  -خیابان دانشگاه  -بازار مبل  -پالک 29
خیابان خیام شمالی ،شماره 515

)33320661(028

10

028-33330130

10

فروشگاه پوشاک تندیس

مجلسی بانوان

سه راه خیام ،نبش کوچه بالغی ،باالی پاساژ مهدیه

028-33246045

6

فروشگاه پوشاک بلوچ

مانتو ،لباس شب

خیابان طالقانی ،نرسیده به سه راه خیام ،روبروی بانک صادرات

028-33247567

6

فروشگاه پوشاک پوپک

مجلسی آقایان

سه راه خیام ،پاساژ مهدیه ،نبش پاساژ

028-33227616

6

پوشاک دراتی (شعبه خیام شمالی)

پوشاک مردانه ،کفش

خیام شمالی نبش کوچه  55پالک 1

028-33369764

5

پوشاک دراتی (شعبه الغدیر)

پوشاک مردانه ،کفش

مجتمع تجاری الغدیر واحد 10

028-33230444

5

کلینیک امام حسین

درمانی

خیابان طالقانی طبقه همکف رستوران اقبالی جنب داروخانه نیکان کلینیک امام حسین

2833248661

3

فروشگاه لوازم ورزشی استقالل

تجهیزات ورزشی ،پوشاک ورزشی ،کفش ورزشی ،اسکیت و اسکوتر

خیابان پیغمبریه ،جنب هتل ایران

028-33226720

4

فروشگاه کنار چوب

جهیزیه کامل عروس ،مبلمان ،بوفه ،دراور ،غذاخوری ،میزکامپیوتر

بلوار آزادگان(غیاث آباد) ،نبش کوچه 13

028-33679075

6-8

آژانس مسافرتی واناگشت

تورهای مسافرتی ،بلیط هواپیماو ...

خیابان الوند بلوار سهروردی نبش خ ایمان شرکت وانا گشت

2832240783

10

فروشگاه فرش لشکری

انواع فرش ماشینی ،قالیچه

چهارراه نادری ،جنب مسجد ستوده

028-33222607

8

فروشگاه فرش نظرپور

فرش ماشینی ،گلیم ،تابلو فرش ،گلیم فرش ،شنل ،کناره و پشتی

خیابان نادری شمالی،روبروی فروشگاه فرهنگیان

028-33337228

10

مرکز ارتباط با مشتریان 021-85333 :پیامک بیمه 021-85334 :
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آژآنس مسافرتی طالئیه

کلیه خدمات گردشگری

بین چهارراه نادری و نظام وفا روبروی کوچه یاسین

028-33244011-5

10

فروشگاه پرده یگانه

انواع پارچه و پرده (حریر،کتان،تافته،مخمل،تور،گونی بافت ایرانی)

خیابان نادری جنوبی ،جنب بن بست ژاله

028-33243000

10

فروشگاه تی تی

آرایشی ،عطر و ادکلن شال و روسری

خیابان میرعماد ،مرکز خرید ایرانیان ،فروشگاه تی تی

028-33359012

4

دندانپزشکی دکتر حسن پور

عصب کشی ،ترمیم ،جرم گیری ،پروتز ،ایمپلنت ،زیبایی

خیابان پادگان ،میدان عارف ،کوچه مهدی

028-33367185

3-6

فروشگاه الستیک قصابان

انواع الستیک سواری ،رینگ و تیوب

خیابان تهران قدیم ،جنب بن بست آرام

028-33565613

3

مجتمع آموزشی فن گستران

خدمات آموزشی

سه راه خیام ،روبروی مرکز تجاری الغدیر ،ساختمان فن گستران

028-33220540

6

نمایندگان بیمه ملت

صدور انواع بیمه نامه (ثالث و بدنه)

تمامی نماینگان بیمه ملت در سطح استان

021-85333

6

فروشگاه ها و مراكز طرف قرارداد با كارت اعتباري بيمه ملت (اصفهان)
نام فروشگاه

محصوالت ،خدمات

آدرس

تلفن

اقساط

فروشگاه لوازم خانگی نگین

لوازم خانگی و آشپزخانه

خیابان ارتش ،جنب مسافرخانه احسان

031-36200861

10

فروشگاه تفال

لوازم خانگی و آشپزخانه

چهارباغ عباسی ،مقابل بازار هنر

031-32203357

6

سرزمین فرش

انواع فرش ماشینی ،قالیچه  -ایرانی و خارجی

بلوار بوستان ملت نبش کوچه باغ

031-36249560

6-10

فروشگاه کاالی خواب الله

روتختی و تشک ،سیسمونی و جهیزیه

چهارباغ ،بازار آزادی ،ورودی چهارم

031-32213712

6

فروشگاه ارین

کامپیوتر

خیابان میر نبش مجتمع پگاه

3116635802

8

فروشگاه رجایی پور

کاالی خواب ،حوله و پتو

چهارباغ عباسی ،جنب هتل عالی قاپو

031-32205296

6

فروشگاه پوشاک مستر گود

انواع پوشاک مردانه

چهارباغ عباسی ،جنب سیدعلی خان ،مجتمع سیتی سنتر ،پالک 169

031-39512227

3

فروشگاه ثانیه ها

انواع ساعت

چهارباغ باال ،مجتمع تجاری کوثر ،واحد280

031-36204555

4

فروشگاه پوشاک شیدرخ

مانتو ،پالتو ،شلوار ،کیف و روسری

دروازه شیراز ،اول چهارباغ ،پاساژ انسه

031-36634847

4

فروشگاه پوشاک مقدس

کت و شلوار،پیراهن،پالتو،پلیور،کفش،کلیه ملزومات پوشاک آقایان

خیابان آپادانا ،آپادانا دوم ،پالک 92

031-36414343

4

فروشگاه چرم شیفر

کیف و کفش و کمربند و دستکش (زنانه و مردانه)

خیابان حکیم نظامی ،بعدازچهارراه خاقانی ،پالک 241

031-36248729

3

دندانپزشکی خواجو

کلیه خدمات تخصصی دندان

چهارباغ خواجو،روبروی صدا و سیما،دندانپزشکی خواجو

031-32124901-3

2-8

نمایندگان بیمه ملت

صدور انواع بیمه نامه (ثالث و بدنه)

تمامی نماینگان بیمه ملت در سطح استان

021-85333

6

فروشگاه ها و مراكز طرف قرارداد با كارت اعتباري بيمه ملت (اردبيل)
محصوالت ،خدمات

آدرس

تلفن

اقساط

نگین رایانه

کامپیوتر و لوازم جانبی و لپ تاپ

خیابان نائبی ،نبش خیابان اسماعیل بیگ

045-12242020

12

نام فروشگاه
فرش راویس

انواع فرش ماشینی ،قالیچه  -ایرانی و خارجی

خیابان حافظ ،اول خیابان رضوان ،جنب خیابان رضوان

045-17718131

8

لوازم خانگی مصدق

انواع لوازم خانگی ،صوتی تصویری و ...

بزرگراه شهداء ،جنب دانشکده پرستاری

045-17712247

7

لوازم خانگی سعادتی

انواع لوازم خانگی ،صوتی تصویری و ...

آخر معجز ،جنب درمانگاه یوسفی ،لوازم خانگی سعادتی

045-14453663

8

الناز خواب

تشک ،پتو ،روتختی و انواع کاالی خواب

چهارراه حافظ ،روبروی شهرک آزادی

045-12252516

4

فروشگاه پرده سرای سپید

پرده های پارچه ایکرکره های عمودی و افقی

خیابان والی ،نرسیده به  18متری ،روبروی قدس2

045-12239556

4

بازار مبل شیخ صفی

انواع مبلمان ،بوفه ،ویترین ،سرویس خواب و ...

خیابان سعدی ،بازار مبل شیخ صفی

045-14461825

10

فروشگاه موبایل یاشار

انواع گوشی های موبایل و لوازم جانبی

بازار صفویه،طبقه همکف،شماره 276

045-12235235

4

دندانپزشکی دکتر صبور

خدمات دندانپزشکی

خیابان امام،سرچشمه،کوی یاسمن،پالک3

045-12230545

5

نمایندگان بیمه ملت

صدور انواع بیمه نامه (ثالث و بدنه)

تمامی نماینگان بیمه ملت در سطح استان

021-85333

6

فروشگاه ها و مراكز طرف قرارداد با كارت اعتباري بيمه ملت (تبریز)
نام فروشگاه

محصوالت ،خدمات

لوازم خانگی اتحاد توسعه شعبه
سینمای خانگی ،تلویزیون ،یخچال ،لباسشویی ،ظرف شویی ،مایکروویو ،اجاق

1
لوازم خانگی اتحاد توسعه شعبه

گاز،سرویس قابلمه ،چرخ گوشت ،چای ساز ،میوه گیری

لوازم خانگی رستگار

انواع لوازم خانگی ،صوتی تصویری و ...

پوشاک مهدوی

آدرس

خیابان امام خمینی ،چهارراه منصور سابق ،روبروی برج ابریشم ،نبش ساختمان باراما

تلفن
041-34762836

اقساط
12

خیابان ابوریحان ،نرسیده به تقاطع پاستور ،پایین تر از نمایندگی سایپا شربیانی

041-34762836

12

خیابان امام ،سه راه طالقانی ،فروشگاه رستگار

041-35559057

8

انواع پوشاک زنانه و مردانه

خیابان حجتی ،اول خیابان سعدی ،پالک 52

041-32807241

4

چرم شیفر

کیف و کفش و کمربند و دستکش (زنانه و مردانه)

مجتمع تجاری الله پارک ،طبقه اول ،شماره 20

041-36700116

3

کامپیوتر شرق افزار

کامپیوتر ،لپ تاپ ،لوازم جانبی

خیابان عالمه(چایکنار) ،کنارگذر جنوبی منصور به سمت آبرسان  ،پالک6

041-33376284-5

7

هایپر مارکت پایتخت

2

مواد غذایی  ،پروتئینی و شوینده

نرسیده به نصف راه ،خیابان دکتر قریب(کوی فیروز) ،باالتراز تاالر نامدار

041-34406033

5

فرش زمرد

آنواع فرش ماشینی ،قالیچه ،جلودری و ...

شهرک نور ،خیابان نور شمالی ،روبروی بانک ملت ،پالک 10/1

041-34462287

10

فروشگاه عینک دیپلمات

انواع عینک های آفتابی و طبی

خیابان آزادی ،برج سفید  ،2ساختمان  ،SMPپالک 5

041-33342545

4

دندانپزشکی دکتر ناموری

کلیه خدمات دندانپزشکی

خیابان ولیعصر ،خیابان پروین اعتصامی ،تقاطع شهریار ،ساختمان پزشکان ،طبقه 9

041-33336631

6

نمایندگان بیمه ملت

صدور انواع بیمه نامه (ثالث و بدنه)

تمامی نماینگان بیمه ملت در سطح استان

021-85333

6

فروشگاه ها و مراكز طرف قرارداد با كارت اعتباري بيمه ملت (قم)
نام فروشگاه

محصوالت ،خدمات

آدرس

تلفن

اقساط

فروشگاه سرای ایرانی

فرش موکت مبلمان و ...

قم بلوار شهید خداکرم -بعداز ترمینال مسافربری نبش ک 11فروشگاه سرای ایرانی

2536666999

10.-4.

آژانس سیمای آسمان آبی

بلیط ،تور ،رزرواسیون ،ویزا ،مشاوره ،خدمات پستی

 45متری عمار یاسر،پالک181

025-37707602

3-6

خواربار ،لبنیات و پروتئین ،آرایشی بهداشتی
تعاونی مصرف فرهنگیان 1

پوشاک زنانه و مردانه ،کیف و کفش ،منسوجات

خیابان ارم ،نبش چهارراه شهداء ،تعاونی مصرف فرهنگیان شعبه شماره 1

025-371158

لوازم خانگی ،لوازم التحریر و اسباب بازی
خواربار ،لبنیات و پروتئین ،آرایشی بهداشتی
تعاونی مصرف فرهنگیان 2

پوشاک زنانه و مردانه ،کیف و کفش ،منسوجات

خیابان امام خمینی ،خیابان کارگر ،نبش کارگر  ،14تعاونی مصرف فرهنگیان شعبه شماره 2

025-361628

لوازم خانگی ،بلورجات ،لوازم التحریر و اسباب بازی
فروشگاه جهان تایر

2
6
2
6

انواع الستیک

چهارعقایی به طرف میدان مطهری روبروی کوچه سازمان آب جهان تایر

2536602940

3

هتل نیاوران

خدمات اقامتی

ما بین میدان 72تن و میدان آزادگان هتل نیاوران

2536655600

5

فروشگاه خانه و کاشانه

لوازم آشپزخانه

خیابان امام ،نبش کوچه30

025-36615452

4

فروشگاه خانه سامسونگ

محصوالت سامسونگ (خانگی)

 30متری کیانفر ،نبش کوچه 26

025-36620920

10
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فروشگاه سام تک

محصوالت سامسونگ (صوتی و تصویری)

 30متری کیانفر ،کوچه 28

025-36615565

10

فروشگاه پوشاک خانواده بهار

پوشاک مردانه ،زنانه و بچه گانه و نوزاد

نبش میدان توحید ،پوشاک خانواده بهار ،پالک 326

025-38824221

3

فروشگاه پوشاک عصر جدید

پوشاک آقایان ،کت و شلوار ،پیراهن ،کمربند وکراوات

خیابان 19دی(باجک) ،بعد از فلکه جهاد ،روبروی کوچه 41

025-37706217

5

فروشگاه پوشاک پایتخت

پوشاک آقایان،شلوار ،پیراهن ،اسپرت،کاپشن،کفش و...

میدان پلیس،کوچه آهنی،چهارراه اول،سمت چپ

025-37204331

5

گالری پوشاک ملکه

لباس مجلس زنانه

خیابان باجک(  19دی)،مقابل کوچه  ،56نبش نهرکنده ،پالک 823

025-37726720

3

فروشگاه پوشاک صبا

پوشاک زنانه :پالتو ،بارانی ،مانتو ،شلوار ،شال و روسری

 20متری شهید بهشتی ،نبش کوچه شماره 9

025-36709803

3

فروشگاه موبایل معلم

انواع موبایل ،تعمیرات موبایل ،لوازم جانبی ،سیم کارت

خیابان عمار یاسر ،نبش مجتمع الزهرا

025-37718118

4

فروشگاه کامپیوتر سبحان

کامپیوتر ،تبلت ،لپ تاپ،دوربین های دیجیتال،لوازم جانبی

ابتدای خیابان دورشهر،جنب پاساژ طوبی،پالک 1

قصر فرش و موکت ایران

025-37748759
025-37748763

8

فرش ماشینی ،موکت ،پادری ،تابلوفرش

خیابان ایت اهلل کاشانی ،میدان پلیس ،بلوار شهید محالتی ،مقابل کوچه1

025-37231115

10

فرش پاتریس

فرش ماشینی ،موکت ،پادری

خیابان امام،خیابان خیام،نبش طالقانی

025-36666999

10

فروشگاه عینک دید چشم

عینک طبی و آفتابی

 45متری صدوق ،نبش خیابان شهبازی

025-32913289

3

درمانگاه دندان مینا

کلیه خدمات تخصصی دندان

جنب فلکه مفتح،درمانگاه دندانپزشکی مینا

025-32616140-50

4

فروشگاه رینگ و الستیک نجفی

الستیک،لوازم جانبی خودرو

خیابان نیروگاه ،بعد از پل امینی بیات ،روبروی توحید 31

025-38743852

4

فروشگاه الستیک محمودزاده

الستیک،لوازم جانبی خودرو

چهارراه غفاری،به سمت میدان مطهری،سمت راست ،پالک 98

025-36611508

5

ماشین های شارژی ،دوچرخه و سه چرخه ،اسکوتر ،اسکیت ،تردمیل ،دوچرخه ثابت

 30متری کیانفر ،نبش کوچه  ،1پالک 860

025-36709010

6

بهداشتی ساختمانی احمدخانی

شیرآالت ،سینک،هود ،اجاق گاز رومیزی

خیابان توحید 18،متری جواداالئمه ،نبش بلوار جمهوری

025-38908507

6

فروشگاه قائم گرما

محصوالت سرمایشی و گرمایشی،شیرآالت هوشمند،رادیاتورهای گرمایشی

فروشگاه تجهیزات ورزشی و
دوچرخه آرتا

(نمایندگی بوش)

سیستمهای گرمایشی صنعتی،تهویه مطبوع

نمایندگان بیمه ملت

صدور انواع بیمه نامه (ثالث و بدنه)

بلوار عطاران،جنب کوچه 9
تمامی نماینگان بیمه ملت در سطح استان

025-32930262
025-32919024
021-85333

12
6

فروشگاه ها و مراكز طرف قرارداد با كارت اعتباري بيمه ملت (شيراز)
نام فروشگاه

محصوالت ،خدمات

آدرس

تلفن

اقساط

فروشگاه زنجیره ای غدیر

لوازم برقی منزل  ،مواد غذایی و ...

خیابان عدالت  -بعد از فرگاز بازارچه عدالت

7138241424

 3و 10

آژانس مسافرتی گشت تور

کلیه خدمات مسافرتی ،بلیط و تور

خیابان صورتگر،تقاطع هدایت،ساختمان گشت تور

071-32301900

6

رستوران آرنا

انواع غذاهای ایرانی و فرنگی ( %5تخفیف)

بلوار استقالل ،بعد از چهارراه هوابرد ،نبش کوچه ،26

071-36488471-2

4

کامپیوتر و موبایل زیگورات

موبایل ،لپ تاپ ،تبلت ،کامپیوتر ،مانیتور

عفیف آباد ،مجتمع ستاره فارس ،طبقه سوم تجاری ،پالک 2130

فروشگاه لوازم خانگی الگانس

ظرفشویی ،جاروبرقی،لباسشویی،اجاق گاز،آبسردکن ،اتو ،ظروف آشپزخانه ،چرخ

071-36282025
071-36280158

10

میدان قصردشت ،کوچه ،92ساختمان پارسیان

071-36313001-2

8

خیابان نمازی ،جنب هتل سعدی

071-32244849

6

انواع تلویزیون و سینمای خانگی
پوشاک آقایان و بانوان

خیابان نمازی ،روبروی هتل سینا

071-32227710

4

خیابان ستارخان ابتدای خیابان نمازی روبروی قنادی میترا

7136293112

3

لوازم خانگی امیری

لوازم خانگی

فخر آباد روبروی مسجد کشتکاران لوازم خانگی امیری

7138203369

8

هایپر مارکت محسن

فروشگاه لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی فیض ()LG
پوشاک دژ

خیاطی ،اتو پرس
یجچال ،لباسشویی ،ظرف شویی ،ماکروویو ،جاروبرقی ،اجاق گاز ،تلویزیون ،سینمای
خانگی

یخچال و فریزر ،جاروبرقی ،لباس شویی ،ظرف شویی ،مایکرو ویو

مواد غذایی  ،پروتئینی و شوینده

خیابان فرهنگ نبش کوچه 11

7136303471

3

فروشگاه والتین

کیف و کفش و کمربند و دستکش (زنانه )

شیراز ،چهارراه پانزده خرداد ،مجتمع تجاری زیتون ،طبقه همکف ،پالک . 208G

7132352741

3

برج کودک آوین

لوازم سیسمونی کودک

چهارراه پارامونت مجتمع تجاری زیتون

7132351620

2

ساعت سازش

ساعت دیواری ،رومیزی و مچی

خیابان عفیف آباد ستاره فارس

7132458754

3

فروشگاه پارسیان

یخچال،فریزر،اجاق گاز،لباسشویی،ظرفشویی،مایکروویو،جاروبرقی و...

خیابان توحید نرسیده به پاساژ وردست روبروی کوچه 1

071-32227591

10

فروشگاه موکارلو

پوشاک

شیراز ،خیابان سمیه ،ضلغ شرقی ،پارک آزادی

7132288052

4

فروشگاه سامان

انواع لوازم آشپزخانه و لوازم برقی

فلکه شهرداری ،ابتدای خیابان پیروزی

071-32220813

6

فروشگاه ایده آل

انواع لوازم آشپزخانه و لوازم برقی

فروشگاه آموزکو

لوازم تحریر

بلوار عدالت شمالی ،جنب مسجد
شیراز خیابان مشر فاطمی خیابان معدل ساختمان 110

071-38202220

5

71332355757

3

شهر غذا 1

رستوران

شیراز ابتدای ستارخان از طرف میدان سنگی

7136480800

1

شهر غذا 2

رستوران

شیراز ،بطرف میدان معلم ،سمت چپ ،بیرون بر شهر غذا .

7136480800

1

فرش توحید

فرش

شیراز ،بلوار مدرس ،ایستگاه کاوه ،فرش توحید .

7137264158

10

هایپر محسن

مواد غذایی

شیراز،فرهنگ شهر نبش کوچه 11

7136303471

3

آجیل ماجیل

خشکبار

شیراز ،بلوار پاسداران ،حدفاصل مبعث و شهید جهان آرا .

713843904

3

فروشگاه پازل

لوازم ساختمانی

بلوار عدالت شمالی،روبروی مسجد موسی بن جعفر)ع(،فروشگاه پازل

7138305113

5

فروشگاه جام جم

مواد غذایی

شیراز -خیابان جهادسازندگی  -حدفاصل گاز و چنچنه

7132294573

4

فروشگاه موادغذایی یکتا

خشکبار ،موادغذایی ،سوغات شیراز ،مواد بهداشتی

بلوار آزادی،حدفاصل فلکه اطلسی و چهارباغ تخت،سرنبش شهید فروغی

071-32276908-9

3

فروشگاه موادغذایی غدیر

کلیه موادغذایی و پروتئینی  -بهداشتی و آرایشی

میدان غدیر(مصدق)

071-32225080

2

فروشگاه هایپرمارکت اعتماد

کلیه موادغذایی و پروتئینی  -بهداشتی و آرایشی

بلوار پاسداران حدفاصل خیابان جهان آرا و آقائی

071-38329029-33

3

فروشگاه برنج سرای اعتماد

برنج ،روغن ،حبوبات ،رب ،قند و شکر و غیره

بلوار پاسداران ،حدفاصل درمانگاه محمدرسول اهلل و خیابان جهان آرا

071-38439429

3

فروشگاه نطاق

لوازم خانگی و آشپزخانه،

شیراز  -خیابان لطفعلی خان  -زیر زند  -کوچه 35

7132232630

6

فروشگاه پوشاک کیهیلی

کت و شلوار ،کت تک ،پیراهن ،کفش مردانه

بلوار معالی آباد ،حدفاصل خیابان گلها و رهبر،نبش کوچه 5

071-36232222

4

فروشگاه مانتو سرای غزال

انواع مانتو و شلوار

فلکه گاز ،پاساژ انتظاری ،طبقه زیرین

071-32291740

3

فروشگاه المپیک اسپرت

پوشاک و کفش ورزشی  -لوازم شنا و غواصی  -کاالی ورزشی

قصردشت،رحمت آباد،نبش کوچه 45

071-36283136-9

5

فروشگاه تجهیزات ورزشی کراس

تردمیل ،اسکی مقاومت ،دوچرخه ثابت ،دوچرخه کوهستان و کورس ،مبل
ماساژور

قصردشت،رحمت آباد،نبش کوچه 45

071-36276385

6

فروشگاه فرش ارسنجانی

فرش ،گلیم فرش ،گلیم ،ابریشم ،تابلوفرش،شگی

بعد از زیرگذر بازار وکیل ،به سمت میدان ولیعصر ،سمت چپ

071-32234936-7

6

فروشگاه فرش میرعظیمی

فرش ماشینی،فانتزی،پشتی،تابلوفرش،عروسکی،پوست

بلوار استقالل ،ابتدای ورودی بعثت

071-36489615

12

مبلمان و سرویس خواب ساخت کشورهای ترکیه ،ایران ،چین ،مصر ،سوریه و صنایع

بعد از میدان صنایع ،قبل از پل هوایی ،بازار مبل خاورمیانه

دستی ساخت ایران با چوب هندی

www.moblkhavarmiane .com

071-36249170

10

بازار مبل خاورمیانه

مرکز ارتباط با مشتریان 021-85333 :پیامک بیمه 021-85334 :
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فروشگاه مبلمان شبیری

مبلمان ،بوفه ،میزناهارخوری ،سرویس خواب
کابینت ،پرده ،لمینت ،کاغذدیواری

فروشگاه پرده و دکوراسیون پرند

کیلومتر  5جاده شیراز ،سپیدان

انواع پرده و کاغذ دیواری

بلوار زرهی تقاطع بعثت

انواع روتختی،پتو،ملحفه،لحاف،تشک،بالشت

خیابان قصر دشت،رحمت آباد ،نبش کوچه 41

تحت لیسانس  MECCAایتالیا

www.parnasamat.com

کاالی خواب کهندل شعبه 2

انواع روتختی،پتو،ملحفه،لحاف،تشک،بالشت

خیابان قصر دشت،حدفاصل چهارراه سعدی و مالصدرا ،نبش کوچه 18

تحت لیسانس  MECCAایتالیا

www.parnasamat.com

کاالی برق مرکزی روح افزا

071-36712357
071-36489983

10
3
10

071-35272124-6

6

071-32343799

6

انواع لوستر ،کلیدوپریز ،تجهیزات برقی

خیابان قاآنی جنوبی ،نبش کوچه 30

071-38217026

4

فروشگاه پارسیان نور

انواع لوستر،کاغد دیواری ،کفپوش

فلکه قصرالدشت ،کوچه  ،93ساختمان  4طبقه ،طبقه اول

071-33631885

4

شرکت تاسیسات فنی دماسازان

پکیج شوفاژ،اسپلیت ،تصفیه آب ،آبگرمکن

بلوار پاسداران ،روبروی خیابان شهید آقایی

071-38323658-9

5

فروشگاه شیرآالت نظیری

هود ،شرآالت ،اجاق گاز توکار ،فرتوکار ،سینک و ...

بلوار عدالت شمالی ،جنب بانک سپه

071-38213624

5

فروشگاه تجهیزات پزشکی شفا

تجهیزات ورزشی ،پزشکی ،ارتوپدی ،توانبخشی

خیابان قصردشت ،نبش عفیف آباد

071-36266292

4

درمانگاه پوست و مو بهاران

کاشت مو بروش  FUTو  ، MicroFITترکیبی ،حذف چربی و ...

باالتر از چهارراه قصردشت ،بعد از بیمارستان کوثر ،جنب حسینیه امام حسن عسکری ،بین کوچه  34و 36

071-36246163-5

6

درمانگاه دندانپزشکی یاس

جراحی،عصب کشی،دندانپزشکی اطفال،ارتودنسی،ترمیم و زیبایی،اورژانس

بلوار ستارخان ،حدفاصل خیابان عفیف آباد و خیابان ولیعصر

دندانپزشکی قائم

کاالی خواب کهندل شعبه 1

071-36261192
071-36271851

10

دندانپزشکی

شیراز  -خیابان قصردشت  -نرسیده به سه راه عفیف آباد  -کلینیک دندانپزشکی مدرن قائم

7136288002

6

برک

لباس مردانه

شیراز ،خیابان سمیه ،ضلع شرقی پارک آزادی

7132270855

5

عینک پرسول

عینک

شیراز  20 -متری سینما سعدی  -چهارراه هدایت  -عینک پرسول

7132301515

2

بهگام

پوشاک

شیراز ،فلکه گاز ،پاساژ انتظاری ،فروشگاه بهگام

7132295653

3

فروشگاه تهران مبل

مبل راحتی ،کالسیک ،نهارخوری و ...

شیراز ،بلوار پاسداران ،حد فاصل شهید آقائی و خیابان شهید فالحی ،فروشگاه تهران مبل .

7138424312

8

شهر کامپیوتر فافا

کامپیوتر ،لپ تاب ،تبلت و ...

شیراز ،بلوار زند ،روبروی خیابان خیام ،پاساژ مسعود ،طبقه دوم ،پالک . 48

7132301515

10

نمایندگان بیمه ملت

صدور انواع بیمه نامه (ثالث و بدنه)

تمامی نماینگان بیمه ملت در سطح استان

021-85333

6

فروشگاه ها و مراكز طرف قرارداد با كارت اعتباري بيمه ملت (رشت)
نام فروشگاه

محصوالت ،خدمات

آدرس

تلفن

اقساط

شرکت خزر انفورماتیک

کامپیوتر ،لپ تاپ ،لوازم جانبی

بلوارایت اهلل ضیابری،شماره ،6طبقه اول

0131-2241036

6

فروشگاه پوشاک نی نی مد

پوشاک بچه گانه

خیابان گلسار ،سه راه گالیل ،روبروی بانک ملت استاد معین

0131-7734706

3

آقایان :کت و شلوار ،اسپرت ،کتان ،اور ،پالتو و...

سبز میدان ،مرکز خرید پوشاک رز

مرکز خرید رز
فروشگاه پوشاک سعید
فروشگاه فرش بلوری

بانوان :کتان ،مانتو ،شلوار ،کفش و ...

www.rosecenter.ir

اسپرت مردانه و زنانه ،پالتو ،مانتو ،شلوار

خیابان شیک

خرید ،فروش ،تعویض ،انواع فرش ماشینی

میدان بسیج،ابتدای خیابان مطهری،پالک 409

قالیچه ،پادری ،شستشوی انواع فرش ماشینی و دستی

www.boluricarpet.ir

013-33262801-7

5

0131-2222435

5

0131-3227504-5

8

فروشگاه عینک پیروز

عینک های طبی و آفتابی ،خدامت لنز ،تعمییرات عینک

خیابان امام خمینی،روبروی پاساژ ساالر،نبش کوچه مجلسی

0131-2221626

5

فروشگاه پروتئینی کیسم

مواد غذایی ،مواد بهداشتی ،مواد پروتئینی

کمربندی شهید بهشتی،روبروی پارک دانشجو

0131-5558840

2

آژانس مسافرتی گیالن سها

کلیه خدمات مسافرتی داخلی و خارجی

منظریه،جنب مسجد فاطمیه ،پالک 295

0131-3228638

6

گالری ساعت دیدار

ساعت دیواری ،رومیزی و مچی

خیابان علم الهدی،پاساژ فاتحی،طبقه همکف

0131-2237824

2

نمایندگان بیمه ملت

صدور انواع بیمه نامه (ثالث و بدنه)

تمامی نماینگان بیمه ملت در سطح استان

021-85333

6

فروشگاه ها و مراكز طرف قرارداد با كارت اعتباري بيمه ملت (شهرستان جيرفت  -كرمان)
نام فروشگاه

محصوالت ،خدمات

آدرس

تلفن

اقساط

فروشگاه الستیک پورسیاکوهی

انواع رینگ و الستیک خودرو سواری

خیابان ابومسلم ثمالی

034-43218479

4

پرده سرای مهتاب

پرده های پارچه ای کرکره های عمودی و افقی

جیرفت  -بلوار کوثر  -جنب پاساژ ولیعصر  -پرده سرای مهتاب

)43214376 (034

12

سوپر علی ابن موسی الرضا

مواد غذایی ،روغن برنج و ...

چهارراه افضل

034-43215766

6

لوازم خانگی پارس

لوازم خانگی

جیرفت  -خیابان آزادی  -فروشگاه لوازم خانگی پارس

فروشگاه کامپیوتر آنتی سیستم

لپ تاپ ،تبلت ،کامپیوتر ،کپی ،اسکن ،لوازم جانبی

چهارراه مهمان پذیر

مرکز تجاری افشار

مبلمان ،موبایل ،تبلت،پوشاک

خیابان آزادی ،مجتمع تجاری افشار

فروشگاه حافظ

فرش

جیرفت  -خیابان ابوذر جنوبی  -فروشگاه حافظ

43217700

()034

034-43219281
3443265812
43219255

()034

10
8
10
12

فروشگاه بهادر

فرش و مبلمان

میدان امام روبروی بانک کشاورزی جنب بانک رفاه

3443211630

12

جهیزیه عروس جیرفت

جهیزیه

جیرفت ،میدان امام ،روبروی بانک کشاورزی ،جنب بانک رفاه .

3443310010

10

فروشگاه مبل و قالی امام رضا

مبلمان راحتی ،مبل تک ،قالی کرمان

چهارراه ژاندارمری ،خیابان ابوذر جنوبی

034-43217751

10

نمایندگان بیمه ملت

صدور انواع بیمه نامه (ثالث و بدنه)

تمامی نماینگان بیمه ملت در سطح استان

021-85333

6

فروشگاه ها و مراكز طرف قرارداد با كارت اعتباري بيمه ملت (بيرجند  -خراسان جنوبی)
نام فروشگاه

محصوالت ،خدمات

آدرس

تلفن

اقساط

فروشگاه مبلمان رسولی

مبلمان ،سرویس خواب ،نهارخوری ،میز تلویزیون ،مبلمان اداری

خیابان غفاری ،نبش چهارراه قدس

056-32223930

8

فروشگاه فرش هامون

فرش  ،موکت ،قالیچه

خیابان طالقانی ،طالقانی2

056-32223533

14

فروشگاه کاوه

لوازم ورزشی

بیرجند خیابان مدرس 21

5632448103

4

فروشگاه پوشاک هلن

مانتو ،شلوار ،کت دامن ،لباس مجلسی ،لباس عروس
(بدون پیش پرداخت نقدی)

خیابان مدرس ،مدرس 8

056-32210243

6

خیابان منتظری ،حدفاصل منتظری  19و 21

056-32210008

4

انواع پوشاک کالسیک مردانه
فروشگاه پوشاک زایفا

انواع پوشاک زنانه (اسپرت و مجلسی)
کیف و کفش زنانه و مردانه

فروشگاه لوازم خانگی میدیا

آبمیوه گیری ،غذاساز ،چرخ گوشت ،توستر،

خیابان منتظری ،حدفاصل منتظری  16و 18

056-32233844

8

فروشگاه کامپیوتر رایان پرتو

کامپیوتر ،لپ تاپ ،تبلت ،موبایل ،لوازم جانبی

میدان اول مدرس ،پاساژ تجاری الماس ،طبقه همکف ،واحد 5

056-32225894

6

نمایندگان بیمه ملت

صدور انواع بیمه نامه (ثالث و بدنه)

تمامی نماینگان بیمه ملت در سطح استان

021-85333

6

مایکروویو ،اجاق گاز ،جاروبرقی ،اتو

مرکز ارتباط با مشتریان 021-85333 :پیامک بیمه 021-85334 :
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فروشگاه ها و مراكز طرف قرارداد با كارت اعتباري بيمه ملت (اروميه)
نام فروشگاه

محصوالت ،خدمات

آدرس

تلفن

اقساط

هایپر مارکت تخت جمشید

مواد پروتئینی ،موادغذایی ،میوه ،مواد شوینده و بهداشتی و ...

بلوار باهنر ،نبش خیابان معلم

044-33860665

2

پوشاک بورسالینو شعبه 1

پوشاک مردانه و زنانه و بچه گانه

خیابان خیام جنوبی ،چهارراه دانش ،نبش پاساژ خرم ،پالک 80

044-32235644

3

پوشاک بورسالینو شعبه 2

پوشاک مردانه و زنانه

خیابان استادان ،نبش مجتمع تجاری عازمی

044-32235644

3

فروشگاه پوشاک خاتون

انواع لباس زنانه و مجلسی ،مانتو و شلوار

خیام جنوبی ،جنب ساختمان همیاری شهرداری

044-32233515

5

فروشگاه پارچه خاتون

انواع پارچه های مجلسی

خیابان شیخ تپه ،باند باال ،ساختمان آتاسرا

044-33485603

5

فروشگاه مبارک 2

محصوالت بهداشتی  -ادکلن  -محصوالت ضد ریزش مو

خیابان کاشانی ،جنب بانک کشاورزی

044-32236389

4

فروشگاه پورساعدی

لوازم خانگی ،صوتی و تصویری ،لوازم آشپزخانه

خیابان مولوی  ،2تقاطع فردوسی

044-33674598

12

فروشگاه راد مدیا سنتر

لوازم خانگی ،صوتی و تصویری ،لوازم آشپزخانه

بلوارشهیدباهنر ،نرسیده به خیابان کشاورز ،پالک 351

044-33868146

12-24

فروشگاه هاوین

پوشاک اقایان و بانوان

ارومیه شهرک فرهنگیان اول شمالی کوی اول پاساژ پاکو پالک 35

4433478577

6

فرش حبیب پور

فرش

ارومیه بلوار عدالت اول آزادگان  2پالک 174

44336758603

15

فروشگاه خورشید شب

لوازم منزل لوستر و دکوری

ارومیه ،خیابان مافی ،نبش کوچه شانزدهم.

32353647

12

فروشگاه لوازم خانگی فیلیپس

لوازم برقی آشپزخانه ،چینی و کریستال و ظرف و ظروف

خیابان عطایی ،کوی دلگشا ،پاساژ شهرداری ،پالک 4

044-32249751

10

فروشگاه کامپیوتر بست بای

کامپیوتر ،لپتاپ ،دستگاه های اداری و چاپی و لوازم جانبی

خیابان خیام جنوبی ،نرسیده به مسجد فاطمیه

044-32250901-9

14

مبلمان ملک

مبلمان

فروشگاه آوا موبایل

انواع موبایل ،لوازم جانبی

خیابان مدرس ،روبروی بانک سرمایه

044-33470000

4

فروشگاه مبلمان آیسا

مبلمان خانگی ،سرویس خواب ،صنایع چوبی

خیابان برق ،جنب فروشگاه جواهر

044-33471312

6-8

هتل آریا

گردشگری

ارومیه خ طالقانی

4432378009

6

فروشگاه مبلمان میرداماد

مبلمان ،سرویس خواب ،دکوراسیون داخلی ،کابینت آشپزخانه ،بوفه

بلوار نبوت ،اول شیخ تپه

044-33377272

7

فروشگاه مبلمان کلکسیونر

مبلمان خانگی ،سرویس خواب ،ناهارخوری

خیابان برق ،جنب چهارراه مخابرات ،جنب تاالر پویا

044-33482189

6-8

فروشگاه فرش زرتشت

انواع فرش ماشینی ،قالی و گلیم

خیابان مولوی  ،1باالتر از مسجد الرسول

044-33469451

12

فروشگاه فرش عالی قاپو

انواع فرش دستباف ،قالی و تابلو فرش

خیابان خیام جنوبی ،پالک 224

044-32233705

6

دندانپزشکی دکتر برزگر

کلیه خدمات دندانپزشکی

خیابان خیام شمالی ،خیابان خان بابا خان ،ساختمان میالد نور

044-32244668

5

فروشگاه اورجینال یدک عباسی

لوازم یدکی و جانبی ،ارائه خدمات مکانیکی ،جلو بندی ،انژکتور

خیابان شیخ شلتوت

044-32366601

2-6

نمایندگان بیمه ملت

صدور انواع بیمه نامه (ثالث و بدنه)

تمامی نماینگان بیمه ملت در سطح استان

021-85333

6

*** باشگاه اعتباري بيمه ملت ***
دارندگان کارت اعتباری بیمه ملت می توانند از خدمات این مراکز بدون پرداخت نقدی و با تخفیف ویژه صرفا با استفاده از کارت خود در دستگاه کارتخوان بهره مند شده و کل مبلغ بدهی در پایان ماه
از حقوق ایشان کسر میگردد.
خدمات

آدرس

تلفن

تخفيف

پروتئین امیر

گوشت ،مرغ ،ماهی و کلیه مواد پروتئینی

تهران ،میدان ونک ،خیابان مالصدرا ،پالک 14

88775855

-

نام مجموعه
فروشگاه مواد غذایی پارسیس

مواد غذایی  ،پروتئینی و شوینده

2144030313

3

14

فروشگاه پروتئینی خسرو

محصوالت پروتئینی (گوشت ،مرغ ،ماهی و )...

تهران ،خیابان کارون ،باالتر از چهارراه دامپزشکی جنب بازار میوه و تره بار کارون

66872759

-

آژانس مسافرتی گشت تور

کلیه خدمات مسافرتی ،بلیط و تور

شیراز ،خیابان صورتگر،تقاطع هدایت،ساختمان گشت تور

071-32301900

-

استخر هتل ارم (بانوان)

استخر  -سونا  -جکوزی  -بدنسازی

تهران ،میدان ونک ،اتوبان حقانی ،بعد از کتابخانه ملی ،هتل ارم

22269280

40%

رستوران بادبادک

انواع غذاهای ایرانی

تهران ،خیابان مطهری ،بعد تقاطع شریعتی ،نبش سروش ،پالک 24

88415253

-

رستوران نیکروز

انواع غذاهای ایرانی و فرنگی

تهران ،اتوبان آزادگان (غرب به شرق) بعد از پل شهید بروجردی ،نرسیده به خروجی امام علی (ع)

33613091

5%

رستوران نعنا

انواع غذاهای ایرانی و فرنگی

تهران ،میدان لشکرک ،کیلومتر یک جاده فشم (زرد بند)

26532600-1

-

رستوران احمد بی

انواع غذاهای ترکیه ای

تهران ،خیابان رسالت ،ایستگاه16متری دوم (اثنی عشری) ،پالک964

22519596

5%

رستوران نوروزی (وینه)

انواع غذاهای ایرانی

کرج ،جاده چالوس ،کیلومتر  ،12وینه

026-35353593

-

کلیه خدمات مسافرتی ،بلیت و تور
آژانس مسافرتی پرسپولیس

فروش بلیت قطار

تهران ،خیابان استاد نجات اللهی جنوبی ،نرسیده به خیابان سمیه ،پالک 74

تخفیف ویژه در مجموعه هتل های پارسیان

www.persepolistour.ir

رزرواسیون و خرید بدون مراجعه حضوری
آژانس مسافرتی گلبرگ سیر

88916488
88805266
خانم کاشانی

کلیه خدمات مسافرتی ،بلیط و تور

تهران ،خیابان شریعتی ،نرسیده به سرای طالقانی ،روبروی سینما صحرا ،پالک 166

77634151
77655575

20%
-

انواع غذاهای ایرانی و فرنگی

شیراز ،بلوار استقالل ،بعد از چهارراه هوابرد ،نبش کوچه ،26

071-36488471-2

5%

انواع غذاهای ایرانی

تهران ،سه راه افسریه ،ابتدای  35متری بلوار قصر فیروزه ،مابین آتش نشانی و بانک ملت ،طبقه +2

33209429

-

خشکبار محسن (شعبه شهداء)

انواع پسته طعم دار ،آجیل ،گز ،سوهان ،شکالت ،زعفران ،سوغات ،میوه خشک

تهران ،میدان شهداء ،روبروی ایستگام مترو

77510032

1

خشکبار محسن (شعبه پاسداران)

انواع پسته طعم دار ،آجیل ،گز ،سوهان ،شکالت ،زعفران ،سوغات ،میوه خشک

تهران ،خیابان پاسداران ،روبروی بوستان 4

22784245-6

1

رستوران آرنا
رستوران و کافی
شاپ مرکز خرید نیکروز

مرکز ارتباط با مشتریان 021-85333 :پیامک بیمه 021-85334 :
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