ساختمان ادارات مرکزی

فهرست شعب

تهران ،خیابان احمد قصیر(بخارست) ،نبش خیابان پنجم ،شماره ۲
تلفن )۰۲۱( 4217 8000
فکس )۰۲۱( 8870 ۱۰۹۵
کدپستی 1513645717
صندوق پستی 15875-4445
w w w.middleeastbank.ir
info@middleeastbank.ir
مرکز ارتباط با مشتریان
تلفن ۸۸۷۲ ۶۶۹۰
رسیدگی به شکایات (مدیریت بازرسی)
تلفن ۴۲۱۷ ۸۸۸۸

آذر ۱۳۹۹

شهر

نام شعبه

کد شعبه

تلفن

دورنگار

آدرس

کدپستی

تهران

آفتاب

7810018

021-8862 3750

021-8862 3758

میدان ونک ،خیابان شهید خدامی ،تقاطع خیابان آفتاب ،شماره 118

1994834571

تهران

نوبخت

7810027

021-8608 9703

021-8608 9759

خیابان خرمشهر(آپادانا) ،خیابان شهید عربعلی ،نبش خیابان یازدهم ،شماره 58

1533944811

تهران

نیاوران

7810036

021-2275 9398

021-2275 9616

خیابان شهید باهنر(نیاوران) ،بعد از سهراه یاسر ،شماره 299

1979836411

تهران

الهیه

7810045

021-2239 0991

021-2239 0810

خیابان شهید فیاضی(فرشته) ،خیابان شهید آقابزرگی ،نبش بنبست بیژن
شماره 33

1964834481

تهران

مهستان

7810054

021-8856 1656

021-8856 1660

شهرک قدس(غرب) ،خیابان ایرانزمین ،شماره 2202

1465941987

تهران

سعادت آباد

7810063

021-2238 2938

021-2238 3023

سعادت آباد ،میدان سرلشکر شهید طهرانیمقدم(کاج) ،نبش کوچه هفتم
شماره 86

1998715487

تهران

بخارست

7810072

021-8872 9925

021-8871 1434

خیابان احمد قصیر(بخارست) ،نبش خیابان پنجم ،شماره 2

1513645717

تهران

زعفرانیه

7810081

021-۲۶۳۵ ۵۷۰۴

021-2635 5691

زعفرانیه ،خیابان مقدس اردبیلی ،مرکزخرید پاالدیوم ،بلوک 1
طبقه نهم شمالی ،شماره ۹۰۷

۱۹۸۶۷۶۵۸۸۶

تهران

آفریقا

7810099

021-8608 2385

021-8608 2649

بلوار نلسون ماندال ،باالتر از خیابان شهید دستگردی ،نبش کوچه نور
شماره ۲

۱۹۱۷۷۳۳۱۶۴

تهران

دروس

7810113

021-2256 0677

021-2278 4587

خیابان یخچال ،خیابان هدایت ،نبش میدان هدایت ،شماره ۶۵

1943973361

تهران

بانکداری
دیجیتال

-

02۱-۴۳۶۵ ۷۷7۷

۰۲۱-۸۸۷۵ ۶۹۴۹

خیابان احمدقصیر(بخارست) ،کوچه ششم ،شماره  ،۱۲طبقه دوم

1514645713

اصفهان

اصفهان

7830014

031-3664 4683

031-3664 4689

میدان فیض ،نبش خیابان میر ،شماره 5

8164998497

تبریز

تبریز

7845013

041-3327 2605

041-3327 2610

شهرک ولی عصر ،فلکه رودکی ،خیابان رودکی ،نبش کوچه سحر
شماره 560

5157883144

شیراز

شیراز

7872019

071-3626 8807

071-3626 8837

بلوار ستارخان ،نبش خیابان عفیف آباد ،شماره 127

7183817575

مشهد

مشهد

7885014

051-3765 6222

051-3763 0218

بلوار سجاد ،بین چهارراه بهار و چهارراه گلریز ،شماره 48

9186694812

7862419

026-3353 8259

026-3353 8160

مهرویال ،خیابان درختی ،مرکز خرید درختی ،طبقه  ،6واحد 5

3137733849

-

(+49-89) 2153 9820

(+49-89) 2153 98299

کرج
کرج
(شعبه غیرنقدی)
Munich

Munich

Middle East Bank, Munich Branch, Landsberger Straße 406
D-81241 München, Germany

81241

