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Խորհուրդ

Խորհրդի նախագահ՝ ___________
Պատասխանատու
ակտուար

Գործադիր տնօրեն

Գործադիր տնօրենի
տեղակալ
կորպորատիվ
ապահովագրության
գծով

Գործադիր տնօրենի
տեղակալ մանրածախ
ապահովագրության
գծով

Հայտերի
կարգավորման
գծով գործադիր
տնօրենի
տեղակալ

Անձնական
ապահովագրու
թյան գծով
հայտերի
կարգավորման
դեպարտամենտ

Գլխավոր
հաշվապահ /
ֆինանսական
մենեջեր

Վերաապահովագրու
թյան դեպարտամենտ

Վաճառքի
Վաճառքի
մոնիթորինգի
մոնիթորինգիևև
վերլուծությունների
վերլուծությունների
պատասխանատու
պատասխանատու

Հայտերի
կարգավորման գծով
գործադիր տնօրենի
տեղակալի
խորհրդատու

Բժիշկփորձագետների
բաժին

Գլխավոր
հաշվապահի
տեղակալ

Մուտքային
վերաապահովագրու

Գործակալական
վաճառքների բաժին

Գույքային
ապահովագրության
հայտերի
կարգավորման
բաժին

թյուն բաժին
Ելքային
վերաապահովագրու

թյան բաժին

Կորպորատիվ
ապահովագրության
դեպարտամենտ
Գույքային,
շինմոնտաժային
աշխատանքների
ապահովագրության

բաժին
Պատասխանատվության և
ֆինանսական ռիսկերի
ապահովագրության
բաժին
Բեռնափոխադրումների և
ավտոապահովագրության
բաժին

Գրասենյակային
վաճառքների բաժին

Օնլայն
Օնլայնվաճառքների
վաճառքների
բաժին
բաժին

Հեռահար
Հեռահար
վաճառքների
վաճառքների
բաժին
բաժին
Իրավաբանական անձ
գործակալաների
վաճառքների բաժին
Ֆինանսական
Ֆինանսական
կազմակերպությունների
կազմակերպությունների
հետ
հետ
համագործակցության
համագործակցության
զարգացման
զարգացմանբաժին
բաժին
Համայնքային
Համայնքային
վաճառքների
վաճառքներիխումբ
խումբ

Անձնական
ապահովագրության գծով
վաճառքների բաժին

*Ուժի մեջ է մտնում 2020թ. մայիսի 05-ից

Գնահատման
բաժին
Վթարային
մասնագետների
բաժին
Փաստաթղթերի
հավաքագրման
բաժին
Կորպորատիվ
ապահովագրության
գծով հայտերի
կարգավորման
բաժին

Մոնիթորինգի
բաժին

Անձնական
ապահահովագրու
թյան գծով
հայտերի
կարգավորման
բաժին

Առողջության
սոցիալական
ապահովագրության բաժին

Հաշվետվությունների բաժին

Ապահովագրական
գործունեության
հաշվառման բաժին
Ոչ
ապահովագրական
գործունեության
հաշվառման բաժին
Նորմատիվների,
պահուստների եւ
ներդումների բաժին

Գործառնական
բաժին

Դ.Է.Խաչատուրով

Ներքին աուդիտ

Գործադիր
տնօրենի
տեղակալ
մեթոդոլոգիայի եւ
զարգացման գծով

Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
դեպարտամենտ
Ադմինիստրավորման և
տեխնիկական
աջակցման բաժին
Ավտոմատացված
Ավտոմատացված
համակարգերի
համակարգերի
զարգացման
զարգացմանևև
ներդրման
ներդրմանբաժին
բաժին

Ծրագրավորման
բաժին

Մարքեթինգային
հաղորդակցումների
դեպարտամենտ

Անձնակազմի
կառավարման
դեպարտամենտ

Իրավաբանական
դեպարտամենտ

Ապարատի
ղեկավար

Վարչական
բաժին

Մարքեթինգի
բաժին

Անձնակազմի
կառավարման եւ
կադրային
փաստաթղթավորման
բաժին

Մինչդատական եւ
դատական ատյաններում
պաշտպանության ու
հայտերի կարգավորման
իրավական
սպասարկման բաժին

Տնտեսական
բաժին

Պայմանագրաիրավա
կան եւ
ապահովագրական
գործունեության
իրավական
սպասարկման բաժին

Անվտանգության
ծառայություն

ՀՀ ԿԲ եւ պետական
այլ մարմինների
փոխհարաբերություն
ների բաժին

Ներքին
հսկողության
համակարգի
դիտարկման բաժին

Մասնաճյուղ
“Աբովյան”

Մասնաճյուղ
“Կամար”

Մասնաճյուղ
“Մարտունի”

Մասնաճյուղ
“Կենտրոն”

Մասնաճյուղ
“Եղեգնաձոր”

Մասնաճյուղ
“Բաղրամյան”

Մասնաճյուղ
“Կապան”

Մասնաճյուղ
“Արաբկիր”

Մասնաճյուղ
“Վանաձոր”

Մասնաճյուղ
“Շենգավիթ”

Մասնաճյուղ
“Արտաշատ”

Մասնաճյուղ
“Էջմիածին”

Մասնաճյուղ
“Ապարան”

Մասնաճյուղ
“Գյումրի”

Մասնաճյուղ
“Իջևան”

Մասնաճյուղ
“Աշտարակ”

Անձնակազմի
հավաքագրման
բաժին

Հասարակայնու
թյան հետ
կապերի բաժին

Անձնակազմի
զարգացման եւ
ուսուցման բաժին
Անձնակազմի
գնահատման եւ
մոտիվացման
բաժին

Նոր պրոդուկտների
մշակման և
մեթոդոլոգիայի և
վերլուծության
դեպարտամենտ

Նոր
պրոդուկտների
մշակման բաժին
Մեթոդոլոգիայի և
վերլուծության
բաժին

Կոնտակտ
կենտրոն

Որակի
կառավարման
բաժին

