Բաժնետերերի ընդհանուր
ժողով

Խորհուրդ

Ներքին աուդիտի
ծառայություն

Հաստատված է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ խորհրդի
2022 թվականի ______ որոշմամբ

Նախագծերի կառավարման
գրասենյակ

Վարչության նախագահ

Խորհրդի նախագահ՝
_____________ Վ․Դիլանյան

Մանրածախ
բիզնեսի գծով
տնօրեն

Պրոդուկտների
մշակման
վարչություն

Պրոդուկտների
մշակման խումբ
Մեթոդաբանության
և բիզնեսպրոցեսների խումբ

Կորպորատիվ
բիզնեսի գծով
տնօրեն

Վարկավորման
վարչություն

Վաճառքների
կազմակերպման
բաժին
Վաճառքների
ստանդարտների և
աջակցման բաժին

Որակի կառավարման
բաժին

Հեռախոսազանգերի
կենտրոն
Տեղեկատվական
խումբ
Գործառնական
խումբ
Վաճառքների
խումբ

Մասնաճյուղային
ցանցի կառավարման
վարչություն

Մասնաճյուղեր

Ռազմավարության
և ինովացիաների
բաժին

Կորպորատիվ
վարկավորման
խումբ

Հաղորդակցման
բաժին

ՓՄՁ
վարկավորման
խումբ

Մարքեթինգի
բաժին

Վաճառքների
վարչություն
Վաճառքների
կազմակերպման
վարչություն

Բիզնեսի
զարգացման
տնօրեն

Կորպորատիվ
հաճախորդների
հետ
աշխատանքների
խումբ
ՓՄՁ
հաճախորդների
հետ
աշխատանքների
խումբ
Պրոդուկտների
մշակման բաժին

Ֆինանսական
ինստիտուտների և
առևտրի
ֆինանսավորման
բաժին

Ֆինանսական
տնօրեն

Գլխավոր
հաշվապահ

Հաշվապահական
հաշվառման և
հաշվետվությունների
վարչություն

Ներքին
հաշվապահության բաժին

Հաշվետվությունների բաժին

Ֆինանսական
վերլուծությունների
և պլանավորման
վարչություն

Պլանավորման
բաժին

Ֆինանսական
վերլուծությունների բաժին

Գանձապետարան

Արտարժույթով
գործառնությունների բաժին
Արժեթղթերով
գործառնությունների բաժին
Թղթակցային
հարաբերությունների բաժին

Ռիսկերի
կառավարման
գծով տնօրեն

Վարկային ռիսկերի
կառավարման
վարչություն

Մանրածախ
բիզնեսի
վարկային
ռիսկերի
գնահատման
բաժին
Կորպորատիվ
բիզնեսի
վարկային
ռիսկերի
գնահատման
բաժին
Շուկայական և
իրացվելիության
ռիսկերի
կառավարման
բաժին
Գործառնական
ռիսկերի
կառավարման
բաժին
Վարկերի
մոնիթորինգի
բաժին

Գործառնական
Գործառնական
տնօրեն
տնօրեն

Թվային
բանկինգի
տնօրեն

Ֆինանսական
գործառնություննե
րի ձևակերպման
վարչություն

Բիզնես
վերլուծությունների խումբ

Գործընկերների հետ
փոխհաշվարկների
իրականացման
բաժին

Ինտերնետ և
մոբայլ բանկինգի
աջակցման խումբ

Հաճախորդների
գործառնությունների
աջակցման բաժին
Կորպորատիվ
հաճախորդների
ակտիվային
գործառնությունների
ձևակերպման բաժին
Մանրածախ
հաճախորդների
ակտիվային
գործառնությունների
ձևակերպման բաժին

FrontEnd
ծրագրավորման
և որակի
ապահովման
խումբ
Նախագծերի/
պրոդուկտների
կառավարման
բաժին
UX/UI դիզայներ

Հաշվարկադրմարկ
ղային և քարտային
գործառնությունների
վարչություն
Քարտերի թողարկման բաժին
Քարտերի անվանագրման, ԱԳՄների տեխնիկական սպասարկման,
ինկասացիայի և առևտրային
կետերի սպասարկման բաժին
Վճարային համակարգերի հետ
համագործակցության և քարտային
գործարքների մոնիտորինգի բաժին
Դրամարկղային
գործառնությունների բաժին
Վարկային և
ավանդային
ռեգիստրի բաժին

Էլեկտրոնային
փոխանցումների
բաժին
Գանձապետական
գործառնություններ
ի ձևակերպման
բաժին

Մարդկային
կապիտալի
կառավարման
գծով տնօրեն
(HR տնօրեն)

Անձնակազմի
կառավարման
վարչություն

Մարդկային
ռեսուրսների
գործավարության
բաժին

Անձնակազմի
ներգրավման
բաժին

Անձնակազմի ուսուցման
և զարգացման կենտրոն

Իրավաբանական
վարչություն

Դատական և
սնանկության
վարույթների
բաժին

Ընդհանուր
իրավախորհրդատվության և
կորպորատիվ
քարտուղարության
բաժին

Հետդատական
վարույթների բաժին

Անվտանգության
ծառայություն

Ֆիզիկական
անվտանգության
բաժին

Օպերատիվվերլուծական
բաժին

Ֆինանսական և
տնտեսական
անվտանգության
բաժին

Տեղեկատվական
անվտանգության
բաժին

Խնդրահարույց
ակտիվների
կառավարման
վարչություն

Համապատասխանության
վարչություն

Աշխատակազմ

Նախնական փուլում
մանրածախ
ժամկետանց
ակտիվների
հավաքագրման բաժին

Ներքին
վերահսկողության
բաժին

Փաստաթղթերի
հաշվառման բաժին

Մանրածախ
խնդրահարույց
ակտիվների
վերադարձման բաժին
Կորպորատիվ
խնդրահարույց
ակտիվների,
դեբիտորական
պարտքերի
հավաքագրման և ոչ
պրոֆիլային
ակտիվների
կառավարման բաժին

Ֆինանսական
մոնիթորինգի
բաժին

Քարտուղարության և
արձանագրությունների
բաժին

Պրեմիում
բանկային
ծառայությունների
վարչություն

Անհատական
բանկային
ծառայությունների
բաժին

Արտոնյալ բանկային
ծառայությունների
բաժին

Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
վարչություն

Համակարգային և
ցանցային
ադմինիստրավորման
բաժին
Նախագծերի
կառավարման բաժին

Ծրագրային
ապահովման բաժին

Տվյալների հենքի
ադմինիստրատոր

Տնտեսական
վարչություն

