
      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

مدیران عامل محترم شركتهاي بیمه ایران/ آسیا/ البرز/ دانا/ معلم/ پارسیان/ كارآفرین/ توسعه/ رازي/ 

سینا/ ملت/ دي/ سامان/ نوین/ میهن/ پاسارگاد/ حافظ/ امید/ ایرانمعین/ كوثر/ ما/ آرمان/ آسماري/ 

تعاون/ سرمد

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.



      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

جناب آقاي محمود امرالهی

مدیرعامل محترم شركت بیمه ایران

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.



      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

جناب آقاي دكتر ابراهیم كاردگر

مدیرعامل محترم شركت بیمه آسیا

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.



      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

جناب آقاي سید رسول تاجدار

مدیرعامل محترم شركت بیمه البرز

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.



      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

جناب آقاي دكتر بیژن صادق

مدیرعامل محترم شركت بیمه دانا

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.



      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

جناب آقاي محمد ابراهیم تحسیري

مدیرعامل محترم شركت بیمه معلم

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.



      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

جناب آقاي هادي اویار حسین

مدیرعامل محترم شركت بیمه پارسیان

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.



      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

جناب آقاي عبدالمحمود ضرابی

مدیرعامل محترم شركت بیمه كارآفرین

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.



      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

جناب آقاي دكتر یونس مظلومی

مدیرعامل محترم شركت بیمه رازي

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.



      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

جناب آقاي مهندس احمد دارابی

مدیرعامل محترم شركت بیمه توسعه

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.



      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

شركت سهامی بیمه سینا

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.



      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

جناب آقاي دكتر مسعود حجاریان كاشانی

مدیرعامل محترم شركت بیمه ملت

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.



      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

جناب آقاي مهندس سید مجید بختیاري

مدیرعامل محترم شركت بیمه دي

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.



      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

جناب آقاي علی ضیایی اردكانی

مدیرعامل محترم شركت بیمه سامان

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.



      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

جناب آقاي غالمعلی غالمی

مدیرعامل محترم شركت بیمه نوین

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.



      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

جناب آقاي معصوم ضمیري

مدیرعامل محترم شركت بیمه پاسارگاد

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.



      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

جناب آقاي علی موسی رضا

مدیرعامل محترم شركت بیمه میهن

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.



      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

جناب آقاي ابراهیم حمیدي

مدیرعامل محترم شركت بیمه ایران معین

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.



      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

جناب آقاي دكتر عبدالرسول عطایی

مدیرعامل محترم شركت بیمه كوثر

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.



      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

جناب آقاي سید محمد علیپور یزدي

مدیرعامل محترم شركت بیمه ما

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.



      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

جناب آقاي علی فتحعلی

مدیرعامل محترم شركت بیمه آرمان

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.



      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

جناب آقاي آیت كریمی

مدیرعامل محترم شركت بیمه آسماري

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.



      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

جناب آقاي اكبر نجفی

مدیرعامل محترم شركت بیمه تعاون

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.



      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

جناب آقاي علیرضا هادي

مدیرعامل محترم شركت بیمه سرمد

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.



      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

شركت بیمه حافظ

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.



      بسمه تعالی
 

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم - شماره ٢– برج بیمه - کد پستی ١٩٦٧٧٦٤١١١– صندوق پستی ٥٥٨٨-١٩٣٩٥
  E-mail:Secretrariat@centinsur.ir      تلفن: ٢٤٥٥١٠٠٠ نمابر: ٢٢٠٥٤٠٩٩

شماره:٩٣/٢٠٣/٩٨١٧

تاریخ: ١٣٩٣/٠٢/٣٠

پیوست: ندارد

جناب آقاي عبداله وطن نیا

مدیرعامل محترم شركت بیمه امید

با سالم؛

      احتراماً، به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار 

داخلي(شماره ۵۱) و حسب موافقت رئيسكل محترم بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي خرداد 

ماه ۱۳۹۳ سقف پوشش بيمهاي براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي هفت و نيم ميليارد ريال و براي هر 

يك از اعتبارگيرندگان حقوقي هفتاد ميليارد ريال تعيين ميگردد.


