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کد 160046004 22531139تهران- اتوبان رسالت، نرسیده به میدان رسالت،جنب پمپ تهران60041394/08/10حقیقیکارگزاري رسمی بیمه مهناز رستمی 365
کد 260096009 22314801تهران - خیابان جمالزاده جنوبی - نبش خیابان جمهوري - تهران60091395/09/28حقیقیکارگزاررسمی خانم لیالرضایی کد376
کد 360166016 88747877تهران، بزرگراه رسالت، جهارراه مجیدیه، کوچه طلوعی ، پالك تهران60161396/05/12حقیقیکارگزاري رسمی خانم محبوبه رفیعی کد 200
کد 460236023 88847732تهران ، خ شهید بهشتی ، بین دریاي نور و خ قائم مقام ، پالك تهران60231399/09/16حقیقیشرکت کارگزاري رسمی اندیشه جوان  کد 60
کد 560266026 ، تهران60261395/09/22حقیقیکارگزاري رسمی آقاي بهنام نصیري کد 175 ، پالك 12 88003808تهران ، خ استاد مطهري ، خ میر عماد ، کوچه 11
کد 660276027 - تهران60271392/11/01حقیقیکارگزاري رسمی آقاي فرشاد رزاقیان قزوینی کد 225 880161773تهران - انتهاي بلوار کشاورز - خیابان دکتر قریب - پالك 26
کد 760306030 -88054544تهران ، اتوبان مدرس ، نرسیده به میدان هفت تیر ، نبش تهران60301395/09/16حقیقیکارگزاري رسمی آقاي علی رفعتی کد 216
کد 860346034 44827794مشهد ، سی متري طالقانی ، روبروي ایران خودروخراسان 60341399/09/11حقیقیکارگزاري رسمی آقاي غالمرضا طوسی کد 127
کد 960376037 - پالك9/1خراسان 60371394/07/15حقیقیکارگزاري رسمی آقاي علیرضا خسرو آبادي کد 210 26403440مشهد - بلوار پیروزي - میدان حر - سرافرازان 10
کد 1060396039 طبقه دومخراسان 60391394/08/13حقیقیکارگزاري رسمی بیمه آقاي حمیدرضا رشیدي کد 299 2144764328مشهد، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو 14، پالك 156
کد 1160406040 - ساختمان هما - خراسان 60401394/03/16حقیقیکارگزاري رسمی آقاي سید مهدي گنج بخش کد 319 و 3 0مشهد- خیابان آبکوه - بین آبکوه 1
کد 1260426042 خ مهر ،جنب سوپر بارانخراسان 60421395/12/02حقیقیکارگزاري رسمی بیمه آقاي سیاوش درتومیان کد 341 88500241بجنورد ، میدان استانداري (بازرگانی )
کد 1360516051 66712260مشهد، احمد آباد، خیابان پاستور،تقاطع ابومسلم، باالي بانک خراسان 60511394/05/04حقیقیکارگزاري رسمی بیمه آقاي جواد مکرم عیدگاهی کد 261
کد 1460536053 دي پاساژ میال د ط پائینمازندران60531394/02/18حقیقیکارگزاري رسمی بیمه آقاي مازیار هادوي کد 152 22273921ساري خ 18
کد 156055 -22036547استان خراسان رضوي- مشهد- خیابان احمد آباد- نبش خیابان خراسان 60551393/09/09حقیقیکارگزاري رسمی بیمه آقاي سید ناصر ساالر حسینی کد 329
کد 166057 - واحد مازندران60571395/11/06حقیقیکارگزاري رسمی بیمه آقاي علیمردان براري گل افشان کد121 36014410مازندران -ساري - خیابان فرهنگ - مجتمع شهریار 3
کد 1760586058 88541247قزوین، خیابان باغ دبیر، روبروي شعبه نفت،جنب امالك قزوین60581395/11/25حقیقیکارگزاري رسمی بیمه خانم مریم رمضانی کد 338
کد 1860606060 سراب هرمزگان60601394/08/27حقیقیکارگزاري رسمی بیمه آقاي محمد علی سلیمانیا کد 410 22262770بندرعباس - چهارراه قدس - خیابان شهید جعفري (
کد 1960616061 22790095بندرعباس - اسکله شهید رجایی - جنب سالن ترانزیت گمركهرمزگان60611392/09/07حقیقیکارگزاري رسمی بیمه آقاي حسین رضایی فردکد409
کد 2060626062 88170276تبریز - خیابان ولیعصر جنوبی - ساختمان مهدیه - طبقه 2آذربایجان 60621394/04/05حقیقیکارگزاري رسمی بیمه آقاي عسگر محمدي کد 197
کد 2160686068 66878304تهران - خیابان ولیعصر - نبش خیابان طالقانی - روبروي تهران60681394/10/05حقیقیکارگزاري رسمی بیمه خانم نادیا طباطبایی عراقی کد 393
کد 2260696069 22649531بابل،میدان شهید بزاز،نبش خ شهید بزاز، ط 2مازندران60691393/07/08حقیقیکارگزاري رسمی بیمه آقاي عبدالکریم رضانیا کد 398
کد 2360786078 88986738یزد - شهرستان مهریز - خیابان شهید فهمیده - نبش میدان یزد60781395/02/29حقیقیکارگزاري رسمی بیمه سید جمال الدین طباطبایی کد191
کد 2460816081 88527052شیراز- مرودشت، خیابان سعدي، نبش کوچه بهارفارس60811394/05/24حقیقیکارگزاري رسمی بیمه محمدرضا شعبانی کد97
کد 2560846084 88881486زنجان- شهرستان ابهر، جاده ترانزیت، میدان امام حسین(ع)، زنجان60841395/10/09حقیقیکارگزاري رسمی بیمه مهري سیفی کد441
کد 2660876087 6-88316173ساري- خیابان پانزده خرداد، خیابان بیست متري دوم، جنب مازندران60871388/10/11حقیقیکارگزاري رسمی بیمه زهرا وطن دوست کد 448
کد 2760896089 2122279554شیراز - بلوار پاسداران - نبش مطهري - ساختمان پارس - فارس60891390/10/28حقیقیکارگزاري رسمی بیمه حسین حسینی کد446
کد 2860946094 2177091731کرمانشاه - بلوار طاق بستان - نبش کوي 107کرمانشاه60941394/08/22حقیقیکارگزار رسمی بیمه مراد علی کرمی 408
کد 2960956095 2188803169کرمانشاه - خ سید جمال الدین اسد آبادي - چوب فروشی هاي کرمانشاه60951394/01/16حقیقیکار گزار رسمی بیمه آرزو رضایی آسماندولی 455
کد 3060976097 2188332358تهران - خیابان انقالب -خیابان بهار جنوبی - برج مجتمع تهران60971392/05/25حقیقیکارگزاري رسمی بیمه حمداله پویا 467

داراي مجوز فعالیت از بیمه مرکزي خالصه اطالعات کارگزاران همکار با شرکت بیمه – ب)
جدول 4-1-10:
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داراي مجوز فعالیت از بیمه مرکزي خالصه اطالعات کارگزاران همکار با شرکت بیمه – ب)
جدول 4-1-10:

کد 3160986098 2122910337تهران - خیابان اصلی - شهرك اکباتان - نبش کوچه تیرداد - تهران60981396/05/14حقیقیکارگزاري رسمی بیمه سارا صدیقی تنکابنی 463
کد 3261016101 22927533تبریز - خیابان آزادي - مابین چهارراه طالقانی و حکیم نظامی -آذربایجان 61011396/04/07حقیقیکارگزاري رسمی بیمه علی ابراهیمی 460
کد 3361036103 88300913خراسان رضوي - مشهد - خیابان سنایی - حاشیه میدان خراسان 61031396/06/03حقیقیکارگزاري رسمی بیمه مجید خالقی 468
کد 3461056105 7633346307خراسان - مشهد - بلوار فرودگاه - نبش قباد شمالی - پ 94خراسان 61051394/05/01حقیقیکارگزاري رسمی بیمه حسین کسرائی 260
کد 3561076107 - پالك خراسان 61071394/06/31حقیقیکارگزاري رسمی بیمه علی خدابخشی 397 و 57 88806045مشهد - قاسم آباد - بلوار شاهد - بین شاهد 55
کد 3661086108 88952807-9یزد- خیابان آیت اله کاشانی - روبروي ساختمان شرکت نفت -یزد61081394/11/16حقیقیکارگزاري رسمی بیمه سروش یزد 336
کد 3761126112 - پ البرز61121394/08/06حقیقیکارگزاري رسمی بیمه آقاي علی رضوانی کد 471 -88757387کرج - خ قزوین - بلوار امام خمینی - بحیرائی - کوچه 16
کد 3861216121 0تبریز - خیابان آزادي - خیابان ملت - روبروي ساختمان شماره آذربایجان 61211394/11/14حقیقیکارگزاري رسمی بیمه عباس محمد علیزاده نوبر 483
کد 3961226122 0تهران- ابتداي بزرگراه نواب- پایین تر از میدان جمهوري- تهران61221394/11/21حقیقیکارگزاري رسمی بیمه الهام درویشان کد486
کد 4061246124 88600890خراسان رضوي - مشهد - بلوار عبدالمطلب - بلوار هنرور - بین خراسان 61241394/12/17حقیقیکارگزاري رسمی بیمه الهه الهامی 490
کد 4161266126 88423898اصفهان - قهدریجان - خ امام - فلکه مدرس -اصفهان61261394/12/06حقیقیکارگزاري رسمی بیمه محسن حمزه زاده 489
کد 4261286128 و 24خراسان 61281391/11/27حقیقیکارگزاري رسمی بیمه سیده فاطمه علیزاده 452 88648560مشهد - خیابان آیت اهللا عبادي- بین عبادي 22
کد 4361316131 8895554تهران - میدان محسنی - خیابان شهید حصاري (رازان جنوبی تهران61311395/11/16حقیقیکارگزاري رسمی بیمه فریدون شهیدي کد 335
کد 4461326132 88480402یزد- ابتداي بلوار جمهوري اسالمی - چهارراه یزدباف - جنب یزد61321393/10/24حقیقیکارگزاري رسمی بیمه محمدرضا مهدي نژاد اشکذري 223
کد 4561336133 88920239همدان - میدان فردوسی - بلوار شهید چیت سازیان - جنب همدان61331395/06/02حقیقیکارگزاري رسمی بیمه راضیه زارعی کد 510
کد 4661346134 87142000مشهد - ابتداي جاده سرخس - میدان بار رضوي - مقابل درب خراسان 61341394/02/17حقیقیکارگزاري رسمی بیمه عصمت فارسی 350
کد 4761366136 - روبروي خراسان 61361393/07/07حقیقیکارگزاري رسمی بیمه عاطفه متولی حبیبی کد 517 22768910مشهد - قاسم آباد - بلواراستاد یوسفی - یوسفی 17
کد 4861406140 -26602595تهران - ابتداي بزرگراه آیت اله سعیدي - چهارراه یافت آباد (تهران61401393/08/17حقیقیکارگزاري رسمی بیمه محمد مصطفی انصاري کد 531
کد 4961416141 86086834همدان - کبودر آهنگ- میدان شهدا - ابتداي بلوار شهید همدان61411393/08/17حقیقیکارگزاري رسمی بیمه بیژن نجاري کد 529
کد 5061486148 متري سینما سعدي و خ فارس61481395/10/06حقیقیکارگزاري رسمی بیمه حجت منشی کد 538 88912509شیراز - خ اردیبهشت - حد فاصل 20
کد 5161556155 88516002خراسان - بجنورد - خ طالقانی شرقی 11- ك یاس - پ 24خراسان 61551396/02/22حقیقیکارگزاري رسمی بیمه حسین اصغر جاویدان کد 458
کد 5261576157 22059550گلستان - گرگان - کمربندي - جنب رستوران جوجه طالیی - گلستان61571393/12/28حقیقیکارگزاري رسمی بیمه محمد آذري کد 548
کد 5361606160 88702414مشهد - بلوار وکیل آباد - بلوار سید رضی - میدان سید رضی - خراسان 61601394/01/29حقیقیکارگزاري رسمی بیمه علی اصغر باقري کد 555
کد 5461626162 - جنب بانک ملت - خراسان 61621393/10/04حقیقیکارگزاري رسمی بیمه مهدیه عزیزي کد 537 فلکه برق ) 88774393مشهد - حاشیه میدان بسیج (
کد 5561636163 88457173یزد - خ آیت اله کاشانی - روبروي سینما ایران - بازارچه ولی یزد61631392/01/31حقیقیکارگزاري رسمی بیمه آزاده پورابراهیم کد 557
کد 5661696169 و چهارراه نخریسی - پ 343- خراسان 61691394/03/03حقیقیکارگزاري رسمی بیمه اشرف سیفی کد 569 2188890693مشهد - بین فدائیان اسالم 13
کد 5761706170 -86082503مشهد - خیابان دانشگاه - چهارراه گلستان - گلستان غربی - خراسان 61701394/02/07حقیقیکارگزاري رسمی بیمه محسن بی غش دل کد 559
کد 5861726172 88624296یزد - بلوار طالقانی - ابتداي کوچه پزشکان - ساختمان پزشکان یزد61721394/03/13حقیقیکارگزاري رسمی بیمه ابوالفضل زارع ابراهیم آباد کد 156
کد 5961746174 2177164654تهران - خیابان آزادي - روبروي دانشگاه شریف - پالك 472تهران61741394/03/29حقیقیکارگزاري رسمی بیمه الهام طه ئی کد 571
کد 6061766176 2188506746خراسان - نیشابور - خیابان امیرکبیر - نبش مالصدراخراسان 61761394/11/14حقیقیکارگزاري رسمی بیمه احمد نقابی کد 449
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داراي مجوز فعالیت از بیمه مرکزي خالصه اطالعات کارگزاران همکار با شرکت بیمه – ب)
جدول 4-1-10:

کد 6161776177 و 33- پالك خراسان 61771392/02/26حقیقیکارگزاري رسمی بیمه ابوالفضل بنی هاشم کد 564 -02188984294استان خراسان رضوي- مشهد- بین ابوذر 31
کد 6261796179 - تهران61791394/05/05حقیقیکارگزاري رسمی بیمه تهمینه ذوقی توتکابنی کد 578 2188943328تهران - خیابان طالقانی - نبش خیابان حافظ - پالك 366
کد 6361806180 8612212278اصفهان - خیابان کاوه - خیابان گلستان - خیابان صفائیه - اصفهان61801394/06/02حقیقیکارگزاري رسمی بیمه سوسن ده مامی کد 581
کد 6461816181 8614255036تبریز - خیابان آزادي - اول خیابان حافظ - روبروي بانک سپه -آذربایجان 61811394/05/18حقیقیکارگزاري رسمی بیمه رسول صدري کد 580
کد 6561856185 8633679747تبریز - چهارراه الله - جنب بانک مسکن - ساختمان آفتاب - آذربایجان 61851394/07/04حقیقیکارگزاري رسمی بیمه حسین وحدانی پور کد 588
کد 6661896189 4533362900همدان - خیابان شریعتی - مقابل بانک اقتصاد نوینهمدان61891394/08/18حقیقیکارگزاري رسمی بیمه علیرضا اسدي 596
کد 6761906190 4533246466کرمانشاه - شهرستان کنگاور - بلوار انقالب - روبروي راهنمایی کرمانشاه61901394/07/18حقیقیکارگزاري رسمی بیمه مریم رضایی کرماجانی کد 589
کد 6861926192 4612443334تهران - خیابان سهروردي شمالی - خیابان میرزایی زینالی تهران61921395/08/26حقیقیکارگزاري رسمی بیمه پرویز حبیب زاده خدنگ کد66
کد 696198 4412226434تبریز - خیابان پاستور جدید - نبش کوچه سیدلر - ساختمان آذربایجان 61981394/09/21حقیقیکارگزاري رسمی بیمه مرکزي زهرا مطیع نوع پروري کد 601
کد 7062026202 3117766561تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - باالتر از میدان پونک - کوچه تهران62021395/11/02حقیقیکارگزاري رسمی بیمه محمد شهپري کد 541
کد 7162046204 3136246962تهران - بیست متري افسریه - پانزده متري اول - بین خیابان تهران62041394/12/17حقیقیکارگزاري رسمی بیمه وحید تکیه کد 621
کد 7262086208 3142702397زنجان - شهرستان خدابنده - قیدار - بلوار شهید بهشتی (زنجان62081395/01/28حقیقیکارگزاري رسمی بیمه علی بیگدلی کد 625
کد 7362106210 - خراسان 62101394/11/03حقیقیکارگزاري رسمی بیمه احمد گرامی کد 609 و 6 3114517127مشهد - خیابان احمد آباد - خیابان قائم - بین قائم 4
کد 7462126212 3117768050بجنورد - خیابان امیریه جنوبی - نبش کوچه جهان - پالك خراسان 62121392/11/23حقیقیکارگزاري رسمی بیمه میثم عزیزي کد 611
کد 7562136213 3312700798سنندج - خیابان  امام خمینی - میدان لشکر - خیابان کردستان62131393/03/08حقیقیکارگزاري رسمی بیمه محمد مرادي کد 629
کد 7662146214 - تهران62141395/03/28حقیقیکارگزاري رسمی بیمه مهرداد نراقی کد 631 - طبقه 5 3135641615تهران - گیشا - خیابان پیروزي غربی - شماره 59
کد 7762176217 3137774811تهران - خیابان دولت - مابین چهارراه قنات و کاوه - نبش تهران62171395/04/05حقیقیکارگزاري رسمی بیمه امیر آزاد منش کد 638
کد 786220 - نرسیده به اتوبان شهید حکیم - تهران62201395/04/04حقیقیکارگزاري رسمی بیمه سید مجتبی سید رضایی جاسبی کد 634 گیشا ) 3132674244تهران - خیابان نصر (
کد 7962216221 3135590959آذربایجان غربی  - میاندوآب - سه راه بوکان - بلوار انقالب - آذربایجان 62211395/03/02حقیقیکارگزاري رسمی بیمه ناصر قهرمانی احمد آباد کد 627
کد 8062236223 3133386500تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان خالد اسالمبولی - بین تهران62231395/06/29حقیقیکارگزاري رسمی بیمه بهنام اسماعیلی فر کد 647
کد 8162286228 6112933008خراسان رضوي - نیشابور - تقاطع چهارراه بعثت و مدرس - خراسان 62281394/04/19حقیقیکارگزاري رسمی بیمه مریم طاهري کد 575
کد 8262366236 6153224317خراسان شمالی - بجنورد - خیابان طالقانی غربی - حدفاصل خراسان 62361394/02/10حقیقیکارگزاري رسمی بیمه ولی عباس زاده کد 669
کد 8362376237 متر باالتر از مسجد کالنتر - آذربایجان 62371394/02/10حقیقیکارگزاري رسمی بیمه سجاد خیاطی کد 668 8413369384تبریز - خیابان بیالنکوه - 100
کد 8462386238 1132371454کرج - خیابان شهید بهشتی - نرسیده به میدان سپاه - برج البرز62381396/02/23حقیقیکارگزاري رسمی بیمه علیرضا خانزاده پشتیري کد 671
کد 8562416241 - نرسیده به میدان میثاق - آذربایجان 62411394/03/20حقیقیکارگزاري رسمی بیمه رحیم محمدیان آرپادرسی کد 677 1132205952تبریز - شهرك باغمیشه - شیط 4
کد 8662446244 5832234457خراسان رضوي - سبزوار - خیابان امیر کبیر - نبش امیر کبیر خراسان 62441394/03/05حقیقیکارگزاري رسمی بیمه حسین فرهام کد 673
کد 8762456245 5832234608اصفهان - بلوار کشاورز - فلکه ارتش - روبروي بانک ملی - اصفهان62451394/04/10حقیقیکارگزاري رسمی بیمه نجمه ایزدفرکد 689
کد 8862506250 5832243070مازندران - ساري - بلوار طالقانی - کوچه ایرانپور - جنب مازندران62501394/03/28حقیقیکارگزاري رسمی بیمه محمود تصدقی کد 684
کد 8962546254 - خراسان 62541394/04/15حقیقیکارگزاري رسمی بیمه فهیمه آموزي کد 691 و 39 5832234096خراسان رضوي - مشهد - بلوار امامت - بین امامت 37
کد 9062586258 - طبقه خراسان 62581394/05/01حقیقیکارگزاري رسمی بیمه علیرضا زارعی کد 700 - ساختمان 1225 7632228121مشهد - بلوار قرنی - نبش قرنی 29
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داراي مجوز فعالیت از بیمه مرکزي خالصه اطالعات کارگزاران همکار با شرکت بیمه – ب)
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کد 9162596259 - خراسان 62591394/05/16حقیقیکارگزاري رسمی بیمه فاطمه رمضانی کد 703 - ساختمان 331 و 13 7635565127مشهد - خیابان آبکوه - بین آبکوه 11
کد 9262606260 7633519532یزد - بلوار دانشگاه - چهارراه پژوهش اول - خیابان استاد آرام -یزد62601394/05/01حقیقیکارگزاري رسمی بیمه محمد رضا نصرالهی کد 701
کد 9362636263 7616669041خراسان شمالی - شهر آشخانه - خیابان شهید بهشتی - نبش خراسان 62631394/06/23حقیقیکارگزاري رسمی بیمه مرضیه الهامی کد 712
کد 9462646264 7633673422کرج - خیابان مطهري - نبش بیست متري هفتم - برج البرز62641394/06/05حقیقیکارگزاري رسمی بیمه مرضیه حالج کد 708
کد 9562686268 5612238910تهران - خیابان شهید سپهبد قرنی - خیابان سمیه - ساختمان تهران62681394/07/28حقیقیکارگزاري رسمی بیمه ندا غیور آذر کد 726
کد 9662696269 - مجتمع تجاري پاداش گلستان62691394/07/22حقیقیکارگزاري رسمی بیمه شیوا محمدي کد 723 سرخواجه ) 5662239050گرگان - خیابان شریعتی (
کد 9762716271 3534231118کرمان - بلوار جمهوري اسالمی - چهارراه شفاء - بین هتل کرمان62711394/04/02حقیقیکارگزاري رسمی بیمه عباس احمدیان آزاد گله کد 687
کد 9862736273 2414263626شهرکرد - بلوار حافظ - خیابان مولوي شرقی - نبش کوچه 33چهارمحال62731394/04/22حقیقیکارگزاري رسمی بیمه مهري لطفی زاده دهکردي کد 695
کد 9962796279 4623376431گیالن - آستارا - خیابان شریعتی شرقی - - جنب آژانس گیالن62791394/11/16حقیقیکارگزاري رسمی بیمه نیلوفر علیرضایی کد 755
کد 10062816281 4115429809گلستان - گنبد کاووس - خیابان طالقانی غربی - بعد از گلستان62811394/11/09حقیقیکارگزاري رسمی بیمه احمد شریفی ثانی کد 749
کد 10162846284 4116559177تهران - میدان آزادي - ابتداي محمد علی جناح - کوچه صفا - تهران62841394/12/11حقیقیکارگزاري رسمی بیمه فرنام عظیم زاده کد 760
کد 10262876287 4912230705بابل - چهارراه فرهنگ - خیابان شهید مصطفی خمینی - بین مازندران62871395/01/26حقیقیکارگزاري رسمی بیمه رامین مهدوي ساداتی کد 773
کد 10362886288 4135561496زنجان - شهرك انصاریه - بازارچه مسجد امام صادق - مابین زنجان62881394/11/16حقیقیکارگزاري رسمی بیمه رضا نعمتی کد 756
کد 10462896289 4142275930اهواز - خیابان سی متري - خیابان کیکاووس بین ادهم و خوزستان62891394/12/26حقیقیکارگزاري رسمی بیمه سروش ممبینی کد 769
کد 10562916291 و 8خراسان 62911394/11/09حقیقیکارگزاري رسمی بیمه الهام حکیمی کد 753 - بین علیزاده 6 4142424622مشهد - بلوار پیروزي - پیروزي 20
کد 10662936293 4142264288تهران - خیابان سهروردي جنوبی - روبروي داروخانه راسل - تهران62931394/12/14حقیقیکارگزاري رسمی بیمه نصراله رئیسی کد 763
کد 10762966296 4115553700یزد - بلوار آیت اله خامنه اي - طبقه فوقانی امالك هزاریزد62961394/11/08حقیقیکارگزاري رسمی بیمه هادي افشار نیا کد 748
کد 10862976297 -04612251311اصفهان - نجف آباد - خیابان شریعتی - بعداز چهارراه اله اکبر -اصفهان62971394/12/13حقیقیکارگزاري رسمی بیمه امیر طالبی رستم آبادي کد 762
کد 10962986298 41363709854یزد - خیابان چمران - روبروي بانک ملی - جنب کوچه ولی یزد62981395/02/29حقیقیکارگزاري رسمی بیمه محمد حسن زارع بیدکی کد 783
کد 11062996299 4135241899تهران - میدان ونک - خیابان تک جنوبی - خیابان شهید تهران62991394/12/19حقیقیکارگزاري رسمی بیمه اقدس السادات شریعتی پور کد 765
کد 11163026302 88916618خراسان شمالی - بجنورد - خیابان امام خمینی غربی - خراسان 63021395/02/17حقیقیکارگزاري رسمی بیمه علی عباسی کد 781
کد 11263036303 - پالك 64خراسان 63031395/04/22حقیقیکارگزاري رسمی بیمه ابوالفضل حسن زاده مقدم کد 799 و 8 66029634مشهد - رضا شهر - بلوار رضوي - بین رضوي 6
کد 11363046304 66954992اراك - خیابان قائم مقام فراهانی - تقاطع خیابان آیت اله غفاريمرکزي63041395/04/25حقیقیکارگزاري رسمی بیمه محسن عسگري جالل کد 798
کد 11463056305 66930949اصفهان - شهرستان برخوار - خورزوق - بلوار ولی عصر - محله اصفهان63051395/04/22حقیقیکارگزاري رسمی بیمه مهدي محمد امینی کد 801
کد 11563076307 88754126یزد - بلوار دانشجو - نبش کوچه صالحیه - طبقه فوقانی مواد یزد63071395/05/22حقیقیکارگزاري رسمی بیمه احسان برزگري نصر آبادي کد 809
کد 11663096309 - طبقه اول - خراسان 63091394/12/06حقیقیکارگزاري رسمی بیمه علیرضا بختونیا کد 758 - پالك 4 2166866810مشهد - بلوار شهید قرنی - قرنی 32
کد 11763156315 66178438تهران - خیابان انقالب - خیابان جمالزاده جنوبی - کوچه تهران63151395/05/22حقیقیکارگزاري رسمی بیمه پدرام صالحه پور کد 807
کد 11863166316 - فارس63161395/07/07حقیقیکارگزاري رسمی بیمه گل اندام قزلباش کد 827 - پالك 38 88806866شیراز - قوامی - بلوار استقالل - نبش کوچه 35
کد 11963176317 - شماره 524خراسان 63171395/06/18حقیقیکارگزاري رسمی بیمه مصطفی حیرانی مقدم کد 821 66159828مشهد - وکیل آباد - نبش وکیل آباد 22
کد 12063206320 66888485زنجان - وحیدیه - بلوار پروین اعتصامی - پالك 89زنجان63201395/04/24حقیقیکارگزاري رسمی بیمه مهدي بیگدلی کد 803
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کد 12163216321 -خراسان 63211395/08/17حقیقیکارگزاري رسمی بیمه پوریا نوروز کرمانشاهی کد 837 - پالك 2 2133072790مشهد - بلوار پیروزي - میدان حر - نبش صارمی 5
کد 12263266326 213350297تهران - خیابان انقالب - نرسیده به میدان فردوسی - خیابان تهران63261394/10/20حقیقیکارگزاري رسمی بیمه حسن جدیدي کد 606
کد 12363296329 88848109-021تبریز - خیابان طالقانی - خیابان ارگ جدید - مابین طالقانی و آذربایجان 63291395/09/26حقیقیکارگزاري رسمی بیمه کاظم نعمت زاده کد 852
کد 12463356335 - خراسان 63351395/11/14حقیقیکارگزاري رسمی بیمه مهشید پیوندي کد 868 و 3 65267484مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان جالل آل  احمد 1
کد 12563406340 1333568110اصفهان - خیابان وحید - خیابان مارنان - ساختمان اداري اصفهان63401396/01/26حقیقیکارگزاري حقیقی محمد رضا پرسیان کد 883
کد 12663476347 - پالك 635خراسان 63471395/12/10حقیقیکارگزاري رسمی بیمه هادي امین زاده کد 875 و 45 2434221871مشهد - بلوار معلم - بین معلم 43
کد 12763506350 - طبقه دومسمنان63501396/03/10حقیقیکارگزاري رسمی بیمه مسعود شکریان کد 926 و 27 2433323904سمنان - بلوار آزادي - بین خیابان 26
کد 12863516351 2433364806تهران - خیابان مفتح جنوبی - خیابان ملک الشعرا بهار - تهران63511396/03/27حقیقیکارگزاري رسمی بیمه حسین نظري  کد 932
کد 12963536353 - پالك 373خراسان 63531396/02/30حقیقیکارگزاري رسمی بیمه امین امیري کد 918 1513290570مشهد - بلوار دستغیب - نبش دستغیب 27
کد 13063546354 1133260660خراسان شمالی - اسفراین - میدان توحید - پالك 3خراسان 63541396/03/23حقیقیکارگزاري رسمی محبوبه طاهري کد 928
کد 13163566356 - طبقه البرز63561395/02/31حقیقیکارگزاري رسمی بیمه تانیا لطفی کد 785 1142032677کرج - رجایی شهر - خیابان ششم غربی - پالك 7
کد 13263586358 1132205810چهار محال و بختیاري - شهرکرد - خیابان ناصر خسرو - چهارمحال63581396/03/20حقیقیکارگزاري رسمی بیمه مریم رحمتی کد 927
کد 13363636363 1142264545زنجان - چهارراه سعدي - مجتمع تجاري آریا - طبقه اول زنجان63631396/03/20حقیقیکارگزاري رسمی بیمه سعیده رجب زاده کد 911
کد 13463666366 1133265008مشهد - میدان شهداي مسجد گوهر شاد - مجتمع تجاري خراسان 63661396/04/29حقیقیکارگزاري رسمی بیمه علی حاجیان ملکی کد 942
کد 13563706370 محراب - بلوار شهید کساییآذربایجان 63701396/06/10حقیقیکارگزاري رسمی بیمه مهدي عادلی کد 960 5512235193آذربایجان شرقی - مرند - تقاطع 5
کد 13663716371 5144293647کاشان - خیابان آیت اله کاشانی - خیابان غزنوي - میدان دوازه اصفهان63711396/06/01حقیقیکارگزاري رسمی بیمه احسان میانه ساز کد 959
کد 13763736373 - خراسان 63731396/06/15حقیقیکارگزاري رسمی بیمه سودابه جعفري کد 962 5144668216خراسان رضوي - نیشابور - بلوار بعثت - روبروي بعثت 18
کد 13863746374 2335263500خوزستان - اهواز - گلستان - خیابان فروردین - نبش خیابان خوزستان63741396/07/07حقیقیکارگزاري رسمی بیمه مرتضی پارسا شکیب کد 966
کد 13963756375 2333432614اصفهان - خیابان بزرگمهر - نرسیده به چهارراه نورباران - اصفهان63751396/07/11حقیقیکارگزاري رسمی بیمه حسین طلوعی پویا کد 970
کد 14063776377 -02332247116کرمانشاه - چهارراه جوانشیر - به سمت مهدیه - طبقه فوقانی کرمانشاه63771394/12/29حقیقیکارگزاري رسمی بیمه مهدي آشوع کد 981
کد 14163786378 - طبقه سوم - واحد 8یزد63781396/08/27حقیقیکارگزاري رسمی بیمه معصومه دهقانی کد 989 2732220534یزد - بلوارمطهري - ساختمان پردیس 3
کد 14263796379 2335262250یزد - بلوار امام صادق - کوچه شهید حیدريیزد63791396/02/01حقیقیکارگزاري رسمی بیمه مجتبی مظفري کد 888
کد 14363956395 - طبقه تهران63951396/07/26حقیقیکارگزاري رسمی بیمه زهرا یزدانی کد 975 77264982تهران - خیابان مطهري - تقاطع سهروردي - پالك 81
کد 14463966396 77030392استان مرکزي - اراك - خیابان جالل آل احمد - روبروي بانک مرکزي63961396/10/19حقیقیکارگزاري رسمی بیمه اکبر کاکاوند مالیر کد 1004
کد 14564036403 3833342650خراسان رضوي - مشهد - بزرگراه آسیایی - مشهد قوچان - خراسان 64031396/12/09حقیقیکارگزاري رسمی بیمه مریم محبی نسب کد 1017
کد 14664126412 رهایی 7خراسان 64121396/08/09حقیقیکارگزاري رسمی بیمه عالیه میالدي کد 979 7112306810مشهد - شهرك آزادگان - خیابان شهید قائمی (
کد 14764146414 7224226928یزد-خیابان دهم فروردین-میدان مارکار-کوچه دبیرستان مارکار-یزد64141396/06/22حقیقیکارگزاري رسمی بیمه محبوبه الله زاري کد882
کد 14864186418 - خراسان 64181396/02/08حقیقیکارگزاري رسمی بیمه مرجان خوشنام کد 893 جاده قدیم قوچان ) 7142526941خراسان رضوي - مشهد - بلوار توس (
7212218564آذربایجان غربی- شهرستان پیرانشهر- چهار راه قدس- پالك آذربایجان 64271397/05/17حقیقیکارگزاري رسمی بیمه کمال جهانبخش کد 14964276427
کد 15064296429 66924097استان خراسان جنوبی- بیرجند- بلوار غفاري- خیابان ابوریحان- خراسان 64291396/02/17حقیقیکارگزاري رسمی بیمه سمیه کردي (890)
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داراي مجوز فعالیت از بیمه مرکزي خالصه اطالعات کارگزاران همکار با شرکت بیمه – ب)
جدول 4-1-10:

کد 1516431 (774) 44062002استان کرمان- شهرستان رفسجان- عباس آباد- خیابان ابوذر- کرمان64311398/01/25حقیقیکارگزاري رسمی بیمه هوشیار ابوطالبی عدل آبادي(6431)
کد 15264346434 66946352تهران- خیابان کریم خان زند- خیابان میرزایی شیرازي-  نبش تهران64341398/10/19حقیقیکارگزاري رسمی بیمه پري میرزائی (1060)
88326943تهران- شهرك راه آهن- خیابان بنفشه دهم- خیابان گلفام- تهران64371398/10/19حقیقیکارگزاري رسمی بیمه امیر فرخی کد 15364376437
کد 15464396439 88484859استان مرکزي- اراك- خیابان جهاد (هپکو)-خیابان امام حسین مرکزي64391396/04/30حقیقیکارگزاري رسمی بیمه صالح منصوري (939)
کد 15564446444 44826915آذربایجان شرقی - شهرستان مراغه - خیابان دانشسرا - نبش آذربایجان 64441396/08/17حقیقیکارگزاري رسمی بیمه جعفر نعمتی زاده کند (985)
کد 15664486448 44174927استان فارس- شیراز- خیابان قصر الدشت- حد فاصل کوچه 38فارس64481398/12/21حقیقیکارگزاري رسمی بیمه علی رضا رضائی ابوالوردي (1066)
1576457(1072) 88953195استان هرمزگان- بندرعباس- بلواز امام خمینی- چهار راه هرمزگان64571399/03/20حقیقیکارگزاري رسمی بیمه سید علیرضا حسینی عزآبادي(6457)
کد 15864586458 44240183تهران-اتوبان یادگار امام جنوب-خیابان امام خمینی-خیابان تهران64581399/03/20حقیقیکارگزاري رسمی بیمه عمران محمداسماعیل(1075)
کد 15964616461 88630396تهران- میدان رسالت- خیابان هنگام- روبروي شهرداري منطقه تهران64611395/08/25حقیقیکارگزاري رسمی بیمه علیرضا کریمی (842)
کد 16064646464 44476921تهران- خیابان میرزاي شیرازي-نبش خیابان 18- پالك1- تهران64641399/05/02حقیقیکارگزاري رسمی بیمه ابوالفضل حلم زاده (1078)
کد 16164706470 88896034تهران- خیابان ولی عصر- باالتر از خیابان شهید بهشتی- کوچه تهران64701399/06/05حقیقیکارگزاري رسمی بیمه منصور خادم علی (1082)
کد 16264766476 2833568637مشهد- قاسم آباد- بلوار شریعتی- نبش شریعتی 40- مجتمع خراسان 64761399/07/17حقیقیکارگزاري رسمی بیمه سعیده اکبري مقدم (1097)
کد 16364796479 2833364440رشت- گلسار- گلباغ نماز- برج تندیس- ط 4- واحد 16گیالن64791399/07/23حقیقیکارگزاري رسمی بیمه فرزاد نیرمند گیلوائی (1092)
کد 16464826482 (1106) 3875995-025یزد- صفائیه- خیابان مادر- پالك 99یزد64821399/08/02حقیقیکارگزاري رسمی بیمه مینا مشکی باف(6482)
کد 16564836483 (722) 38852430-025قم- میدان رسالت- ابتداي سی متري هنرستان- نبش کوچه 2قم64831396/07/14حقیقیکارگزاري رسمی بیمه خیراله خدابنده لو(6483)
کد 16664846484 شهریور- جنب بانک تهران64841399/08/05حقیقیکارگزاري رسمی بیمه زهره موسوي (1104)(6484) 2532942558تهران-اتوبان فتح-بازار آهن- خیابان 17
کد 1676488 و 15-پالك 123- خراسان 64881398/08/15حقیقیکارگزاري رسمی بیمه بیتا حاجی هاشمی اسالم (1114)(6488) 2613526509مشهد- بلوار دانش آموز- بین دانش آموز 13
کد 16880018001 3432131926تهران- بزرگراه مدرس شمالی- خیابان وحید دستگردي شرقی- تهران80011392/05/26حقوقیشرکت کارگزاري پوششگر صنعت نیرو 215
کد 16980028002 3432236826تهران - خیابان ولیعصر - میدان ونک - خیابان شهید خدامی - تهران80021394/03/22حقوقیشرکت کارگزاري بیمه پوشش 38
کد 17080038003 -03915239681خیابان طالقانی - بین فرصت و ایرانشهر - شماره 244تهران80031395/11/16حقوقیشرکت کارگزاري پارس همگام 16
کد 17180048004 - طبقه دوم - تهران80041394/04/20حقوقیشرکت کارگزاري بیمه یاري رسان 41 3432462830تهران - خیابان ایرانشهر جنوبی - پالك 55
کد 17280058005 )خراسان 80051394/04/15حقوقیشرکت کارگزاري بیمه گران پارسا 291 احمد آباد 7 32445049-034مشهد - خیابان احمد آّباد - ابتداي خیابان قائم (
کد 1738006 طبقه2تهران80061395/03/16حقوقیشرکت کار گزاري رسمی بیمه برتر همیار بیمه ایرانیان  287 پالك6 -2460221-2تهران-کریم خان زندخ صناعی کوچه 16
کد 17480078007 3432455654بندرعباس، بلوار امام خمینی - جنب شهر نمایش - ساختمان هرمزگان80071394/05/01حقوقیشرکت کارگزاري ثابت جنوب کد 355
کد 17580108010 8337284250تهران، بلوار کشاورز ، چهارراه فلسطین، خ کبکانیان، پالك 1/1تهران80101394/03/31حقوقیشرکت کارگزاري بهینه پوي کد 39
کد 17680118011 8383231077تهران - خ عباس آباد - میدان تختی - خیابان صابونچی - تهران80111395/07/10حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه پرتو گستر برین کد 326
کد 17780128012 8318233828تهران - میدان هفت تیر - خیابان قائم مقام - کوچه یکم - تهران80121394/10/02حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه تامین صنعت برتر کد 303
کد 17880158015 8318352386تهران ، بلوار دهکده المپیک ، شهرك الله ، مجتمع تجاري تهران80151392/10/12حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه آتی نگر کد 119
کد 17980178017 8337296812خراسان رضوي - مشهد - خیابان راهنمایی 16- پالك 5خراسان 80171394/03/12حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه بنیان مهر امروز کد 392
کد 18080188018 8345220782مشهد، خیابان آبکوه ، شهریار جنوبی ، پالك 1/2خراسان 80181391/12/23حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه حامیان شرق کد 185
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داراي مجوز فعالیت از بیمه مرکزي خالصه اطالعات کارگزاران همکار با شرکت بیمه – ب)
جدول 4-1-10:

کد 18180198019 ، ساختمان شماره 3خراسان 80191395/12/14حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه توانکاران توس کد 232 8338378871مشهد ، نبش سه راه راهنمایی 1
کد 18280208020 - ساختمان آریان خراسان 80201394/02/21حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه آینده سازان شرق کد 384 8334246573مشهد - پنجراه سناباد - خیابان دانشسراي 1
کد 18380228022 1732320420کرج - چهارراه هفت تیر - بلوار دانش آموز - روبروي پمپ البرز80221394/09/25حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه شمیم ایمن پایا کد 302
کد 18480238023 -01722220512تهران ،خیابان فاطمی ،م جهاد،خ شهید گمنام ، جنب تاالر تهران80231396/01/21حقوقیشرکت کارگزاري بیمه تحکیم آتیه نوین کد 188
کد 18580248024 1732225320تبریز، خ جمهوري اسالمی، روبروي پاساژ انگجی، ساختمان آذربایجان 80241394/10/27حقوقیشرکت کارگزاري بیمه آینده نگر تبریز380
کد 18680258025 1733241041تهران - خیابان شیخ بهایی - باالتر از میدان شیخ بهایی - تهران80251394/08/21حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه انر  ژي کد 275
کد 18780288028 1732148493خوي - بلوار چمران - روبروي دفتر بیمارستان آیت اله خویی - آذربایجان 80281394/11/07حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه اندیشه جویان خوي کد 381
کد 18880298029 ، خ تهران80291394/11/01حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه چتر حمایت کد 414 1733264765تهران،خ شهید بهشتی، خ شهید سر افراز(دریاي نور )
کد 18980308030 33290874-017تهران،خیابان آزادي،خیابان اسکندري شمالی،کوچه صهبا،پالك تهران80301397/08/07حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه فرا اندیشان پارسا کد 371
کد 19080328032 1732327087استان مرکزي - اراك - خیابان دکتر حسابی - روبروي رستوران مرکزي80321399/11/30حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه گستر اطلس کد417
کد 19180338033 5138403681مشهد- خیابان احمد اباد- نبش خ قائم- طبقه فوقانی چاپخانه خراسان 80331394/05/10حقوقیشرکت کار گزاري رسمی بیمه نیکان حامی کد400
کد 19280348034 5133358911مشهد- بلوار معلم، نبش معلم55، حاشیه میدان دانش، پالك5، خراسان 80341394/08/01حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه جهان حامی امین کد406
کد 19380358035 5138656403بجنورد- خیابان شهید چمران، ابتداي خیابان آزادي(حنایی)، خراسان 80351394/04/23حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه فرداي بهتر شرق کد430
کد 19480368036 و چهارراه خراسان 80361394/10/12حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه کامیاران کیهان کد 378 -05118439584مشهد - خیابان سناباد - حد فاصل سناباد 58
کد 19580388038 - پالك 411خراسان 80381396/06/05حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه سروش حامی پاژ کد433 و 31 5116099047مشهد - بلوار ابوطالب - بین ابوطالب 29
کد 19680418041 5138684269اردبیل- خیابان مطهري، جنب استخر شهردارياردبیل80411399/03/29حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه حامیان شمال غرب کد 428
کد 19780428042 5118423120تهران- خیابان خرمشهر (آپادانا)-خیابان عربعلی- خیابان تهران80421398/10/05حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه فرهیختگان بیمه کد444
کد 19880438043 5138419935مشهد- خیابان راهنمایی، راهنمایی2،  پالك110، واحد12خراسان 80431395/09/17حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه مژده آوران زندگی کد437
5118227552تهران - میدان آرژانتین - خیابان بیهقی - کوچه دهم شرقی - تهران80441396/01/14حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه صندوقهاي بازنشستگی، پس انداز و 1998044
کد 20080468046 5137137639یزد - بلوار طالقانی - مجمتع تجاري گلستان - طبقه فوقانی - یزد80461395/05/10حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه سالمت کد320
کد 20180478047 5138454505اراك - ضلع جنوبی میدان انقالب - مجتمع مینو - طبقه اولمرکزي80471394/10/08حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه پارس حامی مرکزي کد479
کد 20280498049 5136637861خراسان - مشهد - شهرك صنعتی طوس - فاز یک - نبش خراسان 80491392/09/03حقوقیشرکت کارگزاري آرامش خاطر ایرانیان کد 476
کد 20380508050 5137329111تهران - خیابان بهشتی - مفتح شمالی - نبش خیابان هشتم - تهران80501395/02/07حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه توسعه فرهنگ بیمه 495
کد 20480518051 -تهران80511394/09/01حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه همپاد ره 475 8534647تهران - خ ونک - نبش کوچه خواجوي کرمانی -شماره 156
کد 20580528052 5842258483تهران - خیابان سهروردي شمالی - خیابان خرمشهر - پالك تهران80521396/02/18حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه آشیان پوششگر 151
کد 20680538053 5138787960تهران-چهارراه قصر-خیابان شهید آیت اله قدوسی پالك 168-تهران80531395/01/30حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه اعتماد گستر هستی 496
کد 20780558055 5113730267تهران - میدان ونک - خیابان ونک - نرسیده به بزرگراه تهران80551395/04/16حقوقیشرکت کارگزاري توسعه صنعت و معدن نواندیشان 503
کد 20880578057 5117127069تهران - خیابان گاندي - خیابان پانزدهم - شماره 24- طبقه 4-تهران80571395/12/14حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه تداوم هستی 18
کد 2098059 5117650399کرج - ضلع شمال شرقی میدان سپاه - نبش کوچه رستم - البرز80591395/07/25حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه پیشگامان آسایش آریا کد 523
کد 21080608060 5116073258تهران - خیابان بهار جنوبی - برج تجاري اداري بهار - طبقه تهران80601395/07/21حقوقیشرکت کارگزاري بیمه اریکه تجارت آتی نگر کد 522
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داراي مجوز فعالیت از بیمه مرکزي خالصه اطالعات کارگزاران همکار با شرکت بیمه – ب)
جدول 4-1-10:

کد 21180638063 5117241776تهران - خیابان گاندي - کوچه سوم - پالك 12- طبقه اولتهران80631394/08/29حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه تامین آینده کد436
کد 21280668066 5112251448تهران .شهر تهران-فردوس-خیابان رامین شمالی بلوار فردوس -تهران80661394/02/07حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه حامی گستر بهین کد 558
کد 21380678067 5143357923تهران - خیابان ولیعصر - نرسیده به تقاطع زرتشت - نبش تهران80671395/11/12حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه مهر آفرین کاسپین کد 543
کد 21480698069 5116235691تهران - خیابان استاد مطهري - خیابان قائم مقام فراهانی - تهران80691394/06/13حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه سایپا کد 584
کد 21580728072 -05116042854تهران - شریعتی - باالتر از میرداماد - بن بست شریفی - پالك تهران80721392/08/21حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه اندیشه ایمن ایرانیان کد597
کد 21680738073 5118598257تهران - خیابان پاسداران - خیابان دولت - خیابان اختیاریه تهران80731395/10/21حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه رفاه آفرینان وفادار کد 540
کد 21780818081 5117132667تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - میدان شعاع - نبش خیابان تهران80811394/10/21حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه حامیان پوشش فردا کد 607
کد 21880858085 - برج البرز80851395/05/07حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه پیام آسایش پایدار643 تقاطع خیابان شهید بهشتی ) 5137281247کرج- چهارراه طالقانی (
کد 2198086 - خراسان 80861392/10/01حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه تندیس درایت ایرانیان کد 478 - ساختمان 151 و 9 5138453001مشهد - خیابان چمران - بین چمران 7
کد 2208087 - تهران80871395/05/18حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه گران سپهر حامی آریا کد 630 5138912581تهران - خیابان شهید احمد قصیر  - کوچه هشتم - پالك 36
کد 22180888088 5138840843مشهد-میدان پارك ملت بسمت میدان تلویزیون شهید خراسان 80881392/11/25حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه توسعه تدبیر بیمه کد 612
کد 22280908090 5136093791یزد - چهارراه فرهنگیان - ابتداي بلوار پاك نژاد - ساختمان یزد80901395/08/17حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه نداي آرامش کویر کد 652
کد 22380918091 5138665110همدان - میدان جهاد - ابتداي جهان نما - مجتمع آفتاب - همدان80911395/10/27حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه حامیان چتر آسایش کد 654
کد 2248092 - خراسان 80921395/10/30حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه آینده سازان آسایش فردا کد 655 5137629608مشهد- خیابان کوشش - چهار راه حافظ - نبش کوشش 20
کد 2258093 5136619584تهران - میدان ونک - خیابان ونک - برج آسمان - واحد 604تهران80931393/11/30حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه گذرگاه ابریشم پارسی کد 662
کد 22680958095 5143359320تهران- فلکه سوم تهرانپارس- ضلع شمال غربی- پالك 338- تهران80951394/03/07حقوقیشرکت کارگزاري بیمه بهترین انتخاب براي آرامش کد 676
کد 2278096 5138533643تهران - خیابان کارگر شمالی - مقابل دانشکده اقتصاد - تهران80961393/12/23حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بنیان جامع بیمه زندگی ایرانیان کد 665
کد 22880978097 - تهران80971394/05/01حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه تندیس اعتماد پایدار کد 698 - پالك 11 5133434353تهران - میدان ونک - خیابان گاندي - کوچه 21
کد 22981018101 5137628922قزوین - ابتداي خیابان شهدا - از سمت عالی قاپوقزوین81011394/07/28حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه سروش امن بیمه کد 724
کد 23081038103 5155228292مشهد بلوار شهید قرنی ابتداي بلوار موسوي قوچانی ساختمان خراسان 81031394/09/17حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه حامیان اسرار کویر کد 740
کد 23181048104 5138216900تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان چهارم - خیابان قائم تهران81041396/11/02حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه همراه بیمه حامی کد 747
کد 23281058105 - تهران81051394/09/26حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه امین بنادر پارسیان کد 741 5136146431تهران - چهارراه جهان کودك - خیابان کیش - پالك 40
کد 2338107 - مجتمع تجاري نسترن - طبقه خراسان 81071394/09/17حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه سروش آرامش سوشیانت کد 739 51338581662مشهد - بلوار خیام - خیام 23
کد 2348110 5135511880مازندران - ساري - میدان امام خمینی - ابتداي خیابان آزادي -مازندران81101395/04/03حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه بیمه گران همیار ایرانیان کد 793
کد 2358111 5137133353تهران - شهرستان شهریار - خیابان ولیعصر - میدان امام - تهران81111395/05/14حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه آتیه سازان امید ایرانیان کد 806
کد 23681128112 - طبقه تهران81121395/04/15حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه پترو بیمه پارس کد 797 5138481331تهران - خیابان آفریقا - بعداز بلوار گلشهر - پالك 191
کد 23781148114 5137671504مازندران - بابل - کمربندي شرقی - جنب شهرك بهمن - مازندران81141395/05/05حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه آراد آتیه ایرگان کد 804
کد 23881208120 37137800-051خراسان رضوي - سبزوار - خیابان رازي شرقی - نرسیده به خراسان 81201395/08/03حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه نسیم آرامش ایرانیان کد 835
کد 2398121 بهمن - جنب معدن علی برزسمنان81211396/10/03حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه سفیر مشاوران قومس کد 848 5118428901دامغان - خیابان 22
متري قم81231395/11/26حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه سپید آرمان مهر زندگی ایرانیان کد 2408123 متري امام حسین - 55 متري صدوق - 20 5118454193قم - 45
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داراي مجوز فعالیت از بیمه مرکزي خالصه اطالعات کارگزاران همکار با شرکت بیمه – ب)
جدول 4-1-10:

کد 2418125 5118444037خیابان ولیعصر (عج)، باالتر از میدان ولیعصر (عج)، بعد از کوچه تهران81251394/12/18حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه اطمینان زندگی ایرانیان کد 764
کد 2428128 5118682545اصفهان - میدان جمهوري - خیابان رباط کریم - قبل از اصفهان81281396/02/09حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه تدبیر اندیشان اعتماد گستر کد 912
کد 24381318131 -8401641یزد - چهارراه فرهنگیان - ابتداي بلوار پاکنژاد - مجتمع سبحان یزد81311396/05/06حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه نیک آفرین یزد کد 946
کد 24481368136 5112280710بندرعباس - بلوار پاسداران - روبروي اداره دخانیات - ساختمان هرمزگان81361396/06/15حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه سروش آرامش آریا کد 961
کد 24581408140 518469887تهران - بلوار میرداماد - میدان محسنی - خیابان بهروز - نبش تهران81401394/10/03حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه مهر رویان فردا کد 377
کد 24681428142 5138652219تهران - خیابان ولیعصر - باالتر از سه راه شهید بهشتی - کوچه تهران81421396/10/19حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه سایبان پوشش آریا کد 1005
8132517071اهواز - کیانپارس - خیابان شهید چمران - نبش میدان پهلوانخوزستان81431398/04/21حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه مهر آفرینان اسطوره بین الملل کد 2478143800
کد 2488147 8132520814تهران - فلکه دوم صادقیه - مجتمع اداري و تجاري گلدیس - تهران81471396/11/05حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه ارمغان زندگی ایده آل کد 1007
کد 24981548154 34235436-081تهران - خیابان سپهبد قرنی - خیابان کالنتري -پالك 69تهران81541396/12/24حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه معین مسیر امن  کد 1024
کد 25081558155 - تهران81551396/12/22حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه حافظان آرامش مانا کد 1023 - پالك 128 8138216010تهران - خیابان پاسداران - خیابان گلستان 3
کد 25181568156 - آذربایجان 81561397/01/23حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه چتر سفید گلچین کد 1028 8138213340آذربایجان غربی - ارومیه - بلوار مدرس - اول خیابان همافر 2
کد 2528158 3525224522تهران - خیابان مفتح شمالی - بعد از چهارراه زهره - روبروي تهران81581397/02/18حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه دنیاي آسایش ایرانیان کد 1032
کد 2538162 3515233660یزد- بلوار شهید منتظر قائم- روبروي اداره برق- کوچه جنب یزد81621397/05/20حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه زندگی خوب کویر ایرانیان (1048)
کد 2548165 (697) 3517251748تهران- خیابان کریمخان زند- خ استاد نجات الهی- خ سپند تهران81651396/04/19حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه چتر آسایش ایرانیان(8165)
کد 25581728172 3518260464استان سمنان- شاهرود- خیابان فروغی- روبروي شیرینی سمنان81721399/02/30حقوقیشرکت کارگزاري رسمی بیمه گران آسا رامش (909)


