²կբա բանկի մասնաճյուղերի ներսում տեղակայված
կանխիկի ընդունման տերմինալներ
ºñ¨³Ý ù³Õ³ù
(

7

)



§Արմենիա¦ մ/ճ - Վ.Սարգսյան 10, 123-124 տարածք



§Երիտասարդական¦ մ/ճ - Աբովյան 36, թիվ 49



§Տիգրան Մեծ¦ մ/ճ - Տիգրան Մեծ 74, 56-57



§Կոմիտաս¦ մ/ճ - Կոմիտասի պ. 58շ., 57 տարածք



§Դավթաշեն¦ մ/ճ - Դավթաշեն 1 թաղ., թիվ 42/2



§Շինարարներ¦ մ/ճ - Շինարարների 15, 156 տարածք



§Շենգավիթ¦ մ/ճ - Բագրատունյաց պող. 16/2



§Զեյթուն¦ մ/ճ - Դ. Անհաղթ 13/5



§Մալաթիա ¦ մ/ճ - Րաֆֆու 55 1/1



§Կեսարիա ¦ մ/ճ - Շերամի փողոց 93/3 և 93/5



§Նոր Նորք ¦ մ/ճ - Գայի պողոտա 16/46



§Էրեբունի ¦ մ/ճ - Էրեբունու 23 շ. 74 տ
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ՀՀ մարզեր



§Արմավիր¦ մ/ճ - ք.Արմավիր, Երևանյան 16



§Էջմիածին¦ մ/ճ - ք. Էջմիածին, Մաշտոցի 30



§Մեծամոր¦ մ/ճ - ք.Մեծամոր 1-ին թղմ., 2բ, 1-6



§Արարատ¦ մ/ճ - ք.Արտաշատ, Շահումյան 31



§Վեդի¦ մ/ճ - ք. Վեդի, Արարատյան 42/2



§Արաքս¦ մ/ճ - ք.Արարատ, Շահումյան 45/1



§Մասիս¦ մ/ճ - ք.Մասիս, Կենտրոնական հրապարակ 3



§Արագածոտն¦ մ/ճ - ք.Աշտարակ, Ն.Աշտարակեցու 1/1



§Թալին¦ մ/ճ - ք. Թալին, Կոմիտաս 4



§Ապարան¦ մ/ճ - ք. Ապարան, Բաղրամյան 37



§Աշտարակ¦ մ/ճ - ք. Աշտարակ, Երևանյան 1



§Արագած¦ մ/ճ - գ. Ծաղկահովիտ, Հոկտեմբերյան փ. 2/1



§Կոտայք¦ մ/ճ - ք.Աբովյան, Հատիսի 4/2



§Եղվարդ¦ մ/ճ - ք. Եղվարդ, Չարենցի փ.48



§Հրազդան¦ մ/ճ - ք. Հրազդան, Կենտրոն թաղամաս 31-րդ շենքին հարակից տարածք



§Չարենցավան¦ մ/ճ - ք. Չարենցավան, Խանջյան փ. 2/1-2/3



§Լոռի¦ մ/ճ - ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22/1



§Սպիտակ¦ մ/ճ - ք.Սպիտակ, Ս. Ավետիսյան 3



§Տաշիր¦ մ/ճ - ք.Տաշիր, Կիրովի 5/192



§Ստեփանավան¦ մ/ճ - ք. Ստեփանավան, Գ. Նժդեհի 9



§Ալավերդի¦ մ/ճ - ք. Ալավերդի, Թումանյան 59
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§Շիրակ¦ մ/ճ - ք. Գյումրի, Պուշկինի 23



§Աշոցք¦ մ/ճ - Աշոցք 1/9



§Արթիկ¦ մ/ճ - ք. Արթիկ, Անկախության 28/1



§Մարալիկ¦ մ/ճ - ք․ Մարալիկ, Ազատության հր․ թիվ 13



§Գյումրի¦ մ/ճ - ք. Գյումրի, Շիրակացի 18Ա



§Անի¦ մ/ճ - ք. Գյումրի, Անի թ/ղ, 7-րդ փողոց 5/2



§Տավուշ¦ մ/ճ - ք. Իջևան, Վալանսի 6/4



§Նոյեմբերյան¦ մ/ճ - ք.Նոյեմբերյան, Բարեկամության 2/2



§Բերդ¦ մ/ճ - ք.Բերդ, Լևոն Բեկի 1/3



§Դիլիջան¦ մ/ճ - ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 37/2



§Գեղարքունիք¦ մ/ճ - ք. Գավառ, Բոշնաղյան 6



§Մարտունի¦ մ/ճ - ք. Մարտունի, Երևանյան 52



§Սևան¦ մ/ճ - ք.Սևան, Նաիրյան 2-րդ նրբ. թիվ 2,3



§Վարդենիս¦ մ/ճ - ք.Վարդենիս, Ռոմանի 5/1



§Ճամբարակ¦ մ/ճ - ք.Ճամբարակ, Գ.Նժդեհի փողոց 127/2



§Վայոց Ձոր¦ մ/ճ - ք. Եղեգնաձոր, Վարդան Զորավար 37



§Վայք¦ մ/ճ - ք.Վայք, Շահումյան 98/3-4



§Սյունիք¦ մ/ճ - ք.Կապան, Ա.Մանուկյան 4



§Գորիս¦ մ/ճ - ք. Գորիս, Անկախության 2/5



§Սիսիան¦ մ/ճ - ք.Սիսիան, փ.Սիսիական 39դ
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