ფილიალების ქსელი

თბილისი
სათავო ოფისი

წერეთლის ფილიალი

0108, გ. ჭანტურიას ქ. 14

0154, აკ.წერეთლის გამზ. 67

ცენტრალური ფილიალი

დიღმის სერვისცენტრი

0108, გ. ჭანტურიას ქ. 14

0159, რობაქიძის გამზ. I კვ. კორპ. 2ა

ავლაბრის სერვისცენტრი

ნაძალადევის სერვისცენტრი

0103, ქ. წამებულის გამზ. 12

0180, ც. დადიანის გამზ. 34

აღმაშენებლის სერვისცენტრი

ვარკეთილის ფილიალი

0112, დ. აღმაშენებლის გამზ. 147

0182, მ.ს. "ვარკეთილი" ბიზნეს ცენტრი

ვაკის ფილიალი

ლილოს ფილიალი

0179, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 2

0198, კახეთის გზატკეცილი 112, ლილო
მოლი

საბურთალოს ფილიალი
0160, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 21

გლდანის ფილიალი
0167, ხიზანიშვილის ქ. 3

პეკინის სერვისცენტრი
0160, პეკინის ქ. 24ა
უნივერსიტეტის სერვისცენტრი
0160, უნივერსიტეტის ქ. 17ა

ფილიალების ქსელი

რეგიონები
ახალციხის ფილიალი

რუსთავის ფილიალი

0800, მ. კოსტავას ქ. 10

3700, მეგობრობის გამზ. 3

ბათუმის ფილიალი

რუსთავის სერვისცენტრი

6000, ფარნავაზ მეფის ქ.55

3700, ავტობაზრობის მიმდ. ტერიტორია

ბათუმის ფილიალის

#1 სერვისცენტრი

6000, გოგებაშვილის ქ. 32
ბათუმის ფილიალის

#2 სერვისცენტრი

ფოთის ფილიალი
4400, რუსთაველის რკალი 13
ქუთაისის ფილიალი

6000,ჭავჭავაძის ქ. 131

4600, რუსთაველის ქ. 5

გორის ფილიალი

ქუთაისის ფილიალის #1 სერვისცენტრი

1400, სამეფოს ქ. 49

4600, ჭავჭავაძის გამზ. 28ა

გურჯაანის სერვისცენტრი

წნორის სერვისცენტრი

1500, ნონეშვილის 20

4216, დ. აღმაშენებლისს ქ. 9

ზუგდიდის ფილიალი
2100, ზ. გამსახურდიას ქ. 31
თელავის ფილიალი
2200, გ. სააკაძის მოედანი 3
მარნეულის ფილიალი
3000, შ. რუსთაველის ქ. 74
ოზურგეთის ფილიალი
3500, ერისთავის ქ. 8

ბანკომატების ქსელი

თბილისი
გ. ჭანტურიას ქ. 14 - ცენტრალური ფილიალი
კახეთის გზატკეცილი 21 - ნავთობისა და გაზის კორპორაცია
აკ. წერეთლის გამზ. 118 (ექსპო ჯორჯია) - შპს ბილაინი
ხიზანიშვილის ქ. 3 - გლდანის ფილიალი
მ. ბრონშტეინის ქ. 1 - საქრუსენერგო
ც. დადიანის ქ. 255 - პირველი სამედიცინო ცენტრი
ჯიქიას ქ. 5 - შპს მაგთი
ჭავჭავაძის გამზ. 2 - ვაკის ფილიალი
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 21 - საბურთალოს ფილიალი
პეკინის ქ. 24ა - პეკინის სერვისცენტრი
უნივერსიტეტის ქ. 17ა - უნივერსიტეტის სერვისცენტრი
თამარ მეფის გამზ. 16/18 - ვითიბი ბანკის ტრეინინგ ცენტრი
თამარ მეფის გამზ. 15 - რკინიგზის დეპარტამენტი
ვანის ქ. 3 - სს თელასი

დ. აღმაშენებლის გამზ. 147 - აღმაშენებლის სერვისცენტრი
ქეთევან წამებულის გამზ. 12 - ავლაბრის სერვისცენტრი
მ. ს. ვარკეთილი, ბიზნესცენტრი - ვარკეთილის ფილიალი
მოსეშვილის ქ. 24 - სადაზღვევო კომპანია ევროინსი
ლილო, კახეთის გზატკეცილი 112 - ლილოს ფილიალი
აკ. წერეთლის გამზ. 67 - წერეთლის ფილიალი

რობაქიძის გამზ. I კვ., კორპ. 2ა - დიღმის სერვისცენტრი
ც. დადიანის გამზ. 34 - ნაძალადევის სერვისცენტრი
26 მაისის მოედანი 1 - აჭარაბეთი
ორხევი - პეპსის ოფისი
მუხიანის 2 - კლინიკა ჯერარსი

ბანკომატების ქსელი

რეგიონები
ახალციხე, მ. კოსტავას ქ. 10 - ახალციხის ფილიალი
ახალციხე, თამარაშვილის ქ. - სავაჭრო ცენტრი
ახალციხე, მ. კოსტავას ქ. 28 - ახალციხის მერია
ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ.55 - ბათუმის ფილიალი
ბათუმი, გოგებაშვილის ქ. 32 - ბათუმის #1 სერვისცენტრი
ბათუმი, ჭავჭავაძის ქ. 131 -

ბათუმის #2 სერვისცენტრი

ბათუმი, რუსთაველის ქ. 53 - ბათუმის საზღვაო აკადემია
ბათუმი, პუშკინის ქ. 118 - აჭარის ონკოლოგიის ცენტრი
ბათუმი, ტბერ აბუსერიძის ქ. 2 - რესპუბლიკური სამედიცინო ცენტრი
ბათუმი, ხიმშიაშვილის ქ. 16 - რესტორანი Colosseum
ბათუმი, ფ. ხალვაშის გამზ. 42ა - სავაჭრო ცენტრი

ბაღდათი, კურორტი საირმე - სასტუმრო საირმე
ბაღდათი, კურორტი საირმე - სასტუმრო Best Western
გარდაბანი, აღმაშენებლის ქ. 73 - გარდაბანის საკრებულო
გარდაბანი, აღმაშენებლის ქ. 127 - გარდაბანის მერია
გორი, ცხინვალის გზატკეცილი - სავაჭრო ცენტრი
გორი, სამეფოს ქ. 49 - გორის ფილიალი
გორი, გ. ფერაძის ქ. 5 - გორის მერია
გურჯაანი, ნონეშვილის ქ. 20 - გურჯაანის სერვისცენტრი
ზუგდიდი, ზ. გამსახურდიას ქ. 31 - ზუგდიდის ფილიალი
ზუგდიდი, ზ. გამსახურდიას ქ. 24 - აფთიაქი იმპექსი
თელავი, გ. სააკაძის მოედ. 3 - თელავის ფილიალი
ოზურგეთი, ერისთავის ქ. 8 - ოზურგეთის ფილიალი
ოზურგეთი, კოსტავას ქ. 1 - სამხარეო ადმინისტრაციის შენობა
ოზურგეთი, ი. პეტრიწის ქ. 5 - ავეჯის მაღაზია

ბანკომატების ქსელი

რეგიონები
მარნეული, რუსთაველის ქ. 74 - მარნეულის ფილიალი
რუსთავი, მეგობრობის გამზ. 3 - რუსთავის ფილიალი
რუსთავი, ავტობაზრობის ტერიტორია - რუსთავის სერვისცენტრი
რუსთავი, გ. ლეონიძის ქ. მიმდ. ტერიტორია - ბაუმარკეტი
რუსთავი, წმ. ნინოს ქ. 3 - ცენტრალური საავადმყოფო
ფოთი, რუსთაველის რკალი 13 - ფოთის ფილიალი
ფოთი, 9 აპრილის ხეივანი 30 - ფოთის სერვისცენტრი
ფოთი, კოკაიას ხეივანი 1 - ჯორჯიან ტრანს ექსპედიცია
ქუთაისი, ჭავჭავაძის გამზ. 66 - სავაჭრო ცენტრი
ქუთაისი, რუსთაველის ქ. 5 - ქუთაისის ფილიალი

ქუთაისი, რუსთაველის ქ. 3 - ქუთაისის მერია
ქუთაისი, ახალგაზრდობის გამზ. 98 - აკ. წერეთლის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. 59 - აკ. წერეთლის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ქუთაისი, ჭავჭავაძის გამზ. 28ა - ქუთაისის სერვისცენტრი
ქუთაისი, ავტომშენებლის ქ. 3 - სუპერმარკეტი დეილი
წნორი, აღმაშენებლის ქ. 9 - წნორის ფილიალი

