
 
 99در هفته سوم فروردین  اعتباری مستقر در منطقه آزاد کیش مؤسساتو  هابانکشعب فعال اطالعات تماس ضروری 

 

 بانک
  بانکتلفن

 ساعته( 24)
 آدرس شماره تماس کیش نام شعبه سایتوب مرکز امداد مشتریان

 
0۲1-۲۷663۲00 0۲1-۲۹۵۷ بانک آینده  https://www.ba24.ir جنب بازار پانیذ 444۲۲۷۵0 کیش 

 
0۲1-48031000 0۲1-84۲۹۲ بانک اقتصاد نوین  https://www.enbank.ir بازار مرکز تجاری 444۵۲۵1۲-1۵ مرکزتجاری 

 
 بازار ونوس 4446316۷-8 مستقل کیش /https://www.ansarbank.ir 0۹6300 0۲1-4804۹ بانک انصار

 
 یبازار مرکز تجار 444۵۲6۹0-۲ یمرکزتجار /https://www.izbank.ir 0۲1-۲480۹ 0۲1-۲4۷60 بانک ایران زمین

 
 خانه گستر 44468۹0۵-۹ کیشمستقل  bank.com-https://www.parsian 0۲1-811۵1000 0۲1-8۹111 بانک پارسیان

 
 بازار مرکز تجاری 444۵۲۵31-۷ مرکزتجاری https://www.bpi.ir 0۲1-8۲8۹0 0۲1-8۲8۹1111 بانک پاسارگاد

 
 0۲1-81۲۷۷ بانک تجارت

1۵۵4-0۲1 

 و

88۹۲4۵13-0۲1 
https://www.tejaratbank.ir 

 هابانکمجتمع  - ییبلوار سنا 444۲10۵0 مرکزی

 کی سیپرد بازار 444۵66۷۵ پردیس یک

 
 هابانکمجتمع  444۲4۵۹0 کیش http://www.eihbank.de 0۲1-۲۲14۹466 0۲1-۲۲14۹466 بانک تجاری ایران و اروپا

 
 خیابان سنایی 444۵۵843-4 کیش http://www.ttbank.ir 0۲1-64380000 0۲1-8۹۲۲ بانک توسعه تعاون

 
 میدان پردیس 444۲0۷۹1-3 کیش https://www.edbi.ir 0۲1-88۷0۹0۲۲ 0۲1-۲۷۲۲ بانک توسعه صادرات

 
 بازار مرکز تجاری 444۵۲1۵۵ کیش day.ir-https://bank 0۲1-۲8۹30 0۲1-۲۷۲6 بانک دی

 
 هابانکمجتمع  - ییبلوار سنا     444۲104۲و  444۲۲۵1۲ یمرکز bank.ir-https://www.refah 0۲1-8۵۲۵ 0۲1-830۷ بانک رفاه کارگران

 
 بازار مرکز تجاری 444۵۲4۹0-۵ کیش https://www.sb24.ir 0۲164۲۲ 0۲1-64۲۲ بانک سامان

 
 https://www.banksepah.ir 0۲1-1۵۵۷ 0۲1-640۵8 بانک سپه

 هابانکمجتمع  - ییبلوار سنا 444۲06۹3 یمرکز

 یمرکز تجار بازار 444۵۲۲۲8 یتجار مرکز

 
 بازار ونوس 44463۵38 کیش https://www.sbank.ir 0۲1-43۷3 0۲1-8۲۵4 بانک سرمایه

 
 ویالهای مروارید 444۲۵۲۹1 کیش https://www.sinabank.ir 0۲1-41۷31 0۲1-8۲48۷ بانک سینا

 
 bank.ir-https://shahr 0۲1-86۵۵ 0۲1-8۷611 بانک شهر

 بازار پردیس دو 444۵6833-6 پردیس دو

 بازار شارستان 444۵8۷83 شارستان

 
 https://www.bsi.ir 0۹60۲ 0۹60۲ بانک صادرات

 هابانکمجتمع  - ییبلوار سنا 444۲41۵1 یمرکز

 دو سیپرد بازار 444۵6۵۲۲ دو سیپرد

 الرک دانیم 4443001۷ رمهنایم

 
 جنب میدان اقتصاد-میدان هرمز 444۲16۷1 کیش https://www.bim.ir 0۲1-۲۲0۲۹811-1۹ 0۲1-۷۵0۲4 بانک صنعت و معدن

 
 ویالهای مروارید 444۲۵۲6۲ کیش https://rqbank.ir 0۲1-4۷4۷ 0۲1-۲4۹30 رسالت الحسنهقرضبانک 

 
 میدان الرک 4443۵۵43 کیش https://www.qmb.ir 0۲1-43۲۲ 0۲1-8۵۲8 مهر ایران الحسنهقرضبانک 

 
 یمرکز تجاربازار  444۵۲380 یمرکز تجار https://www.ghbi.ir 0۲1-۵1۵1 0۲1-84۲۷0 بانک قوامین

 
 بازار دیپلماتمیدان ساحل،  44461300-3 کیش https://www.karafarinbank.ir 0۲1-۲33۵0 0۲1-۲3640 بانک کارآفرین

 
 https://www.bki.ir 0۲1-81301 0۹603 بانک کشاورزی

 بازار مرکز تجاری 444۵۲1۷8 یمرکز تجار

 بازار پردیس دو 444۵61۵۹ دو سیپرد

 میدان الرک 4443083۷ رمهنایم

 
 میدان پردیس 444۲۲0۷۷ کیش https://www.tourismbank.ir 0۲1-۲3۹۵0 0۲1-۲3۹۵0 بانک گردشگری

 
 maskan.ir-https://bank 0۲1-61088 0۲1-640۹6 بانک مسکن

 هابانکمجتمع  - ییبلوار سنا 444۲44۹0 یمرکز

 یمرکز تجار بازار 444۵۲4۲۷ یتجار مرکز

 دو سیپرد بازار 444۵6۷41 دو سیپرد

 
 https://www.bankmellat.ir 0۲1-1۵۵6 0۲1-813۲ بانک ملت

 هابانکمجتمع  -بلوار سنایی  444۲0۷۷۷ یمرکز

 میدان الرک 44430۵۲4 هابازار عرب

 
 هابانکمجتمع  -بلوار سنایی  444۲4680 مرکزی https://www.bmi.ir 0۲1-64140 0۹6۲۲ بانک ملی

 
 هابانکمجتمع  -بازار مروارید 444۵8۵8۲ کیش https://www.mebank.ir 0۲1-8۹8۹ 0۲1-8۹8۹ بانک مهر اقتصاد

 
 ویالهای مروارید 444۲30۹1-۲ کیش https://www.postbank.ir 0۲1-84۲84 0۲1-84۲84 پست بانک

 
 هابانکمجتمع  -بازار مروارید 444۵8۵30-۵ کیش https://www.cid.ir 0۲1-83۷۹0 0۲1-81461 مؤسسه اعتباری توسعه

 
 هابانکمجتمع  -بازار مروارید 444۵8۵۹0 کیش https://www.kosarfci.ir 0۲1-4۲830 0۲1-86۷۷۷ مؤسسه اعتباری کوثر

 
 ۲بازار پردیس  444۵6۹86 کیش http://askariye.ir 0۲1-88۲1000۷ 0۲1-۵۷۷۵1 اعتباری مللمؤسسه 

 
 https://www.noorbank.ir 0۲1-4۲۹31010 0۲1-۲8360 مؤسسه اعتباری نور

 ویالهای مروارید 444۷۲3۷۲-3 مرکزی

 بازار زیتون 444۲4۲34 زیتون

 

https://www.ba24.ir/
https://www.enbank.ir/
https://www.ansarbank.ir/
https://www.izbank.ir/
https://www.parsian-bank.com/
https://www.tejaratbank.ir/
http://www.eihbank.de/
http://www.ttbank.ir/
https://www.edbi.ir/
https://www.sb24.ir/

