
Києво-Печерський акціонерно-комерційний банкНазва банку

Номер банку (МФО)  320564

Код ЄДРПОУ 22869483

Адреса 252133, м. Київ, вул. І.Кудрі, 32

Відкликання ліцензіїДата відкликання 07.07.2000   Підстави прийняття рішення

від 12.07.1999 номер бланка 0000972Банківська ліцензія     116

Перелік операцій ліцензії
Касове обслуговування клієнтів1

Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку3

Ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України.4

Відкриття та ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України.5

Залучення і розміщення кредитів та депозитів на міжбанківському ринку8

Кредитування юридичних і фізичних осіб та фінансовий лізинг.9

Факторинг10

Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.11

Залучення депозитів юридичних осіб.12

Залучення депозитів фізичних осіб.13

Емісія цінних паперів14

Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці 
України

15

Неторговельні операції з валютними цінностями16

Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.17

Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.18

Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за 
ними.

19

Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.20

Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів.26

Управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів.29

Купівля, продаж державних цінних паперів та операції з ними.30

Києво-Печерський акціонерно-комерційний банкНазва банку

Номер банку (МФО)  320564

Код ЄДРПОУ 22869483

Адреса 252133, м. Київ, вул. І.Кудрі, 32

від 23.06.1998 номер бланка 0000553Банківська ліцензія     116

Перелік операцій ліцензії
Касове обслуговування клієнтів1

Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку3

Ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України.4

Відкриття та ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України.5

Кредитування юридичних і фізичних осіб та фінансовий лізинг.9

Факторинг10

Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.11

Залучення депозитів юридичних осіб.12

Залучення депозитів фізичних осіб.13

Емісія цінних паперів14



Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці 
України

15

Неторговельні операції з валютними цінностями16

Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.17

Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.18

Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за 
ними.

19

Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.20

Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів.26

Управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів.29

Купівля, продаж державних цінних паперів та операції з ними.30
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Перелік операцій ліцензії
Касове обслуговування клієнтів1

Ведення рахунків клієнтів (резидентів) та здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній валюті України)3

Ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) та здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній 
валюті України)

4

Надання кредитів банкам6

Надання кредитів юридичним особам7

Надання кредитів фізичним особам8

Факторинг9

Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.10

Залучення депозитів юридичних осіб11

Залучення депозитів фізичних осіб12

Отримання кредитів від банків13

Випуск цінних паперів (облігацій, ощадних сертифікатів тощо)14

Ведення валютних рахунків клієнтів15

Неторговельні операції16

Встановлення прямих кореспондентських зв`язків з іноземними банками17

Операції за міжнародними торговими розрахунками19

Операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку20

Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку26

Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів27

Придбання за власні кошти засобі виробництва для передачі їх в оренду (лізинг)29

Довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління цінними паперами та інш.) за дорученням клієнтів.30

Купівля, продаж і зберігання державних цінних паперів, а також операції з ними32

Надання консультаційних послуг33

Києво-Печерський акціонерно-комерційний банкНазва банку
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Код ЄДРПОУ 22869483
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Перелік операцій ліцензії
Касове обслуговування клієнтів1

Ведення рахунків клієнтів (резидентів) та здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній валюті України)3

Надання кредитів банкам6

Надання кредитів юридичним особам7

Надання кредитів фізичним особам8

Факторинг9

Залучення депозитів юридичних осіб11

Отримання кредитів від банків13

Ведення валютних рахунків клієнтів15

Неторговельні операції16

Встановлення прямих кореспондентських зв`язків з іноземними банками17

Операції за міжнародними торговими розрахунками19

Операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку20

Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку26

Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів27

Довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління цінними паперами та інш.) за дорученням клієнтів.30

Купівля, продаж і зберігання державних цінних паперів, а також операції з ними32

Надання консультаційних послуг33

Києво-Печерський акціонерно-комерційний банкНазва банку
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Перелік операцій ліцензії
Касове обслуговування клієнтів1

Ведення рахунків клієнтів (резидентів) та здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній валюті України)3

Надання кредитів банкам6

Надання кредитів юридичним особам7

Надання кредитів фізичним особам8

Факторинг9

Залучення депозитів юридичних осіб11

Отримання кредитів від банків13

Ведення валютних рахунків клієнтів15

Неторговельні операції16

Встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками (робота через кореспондентські рахунки Центру 
міждержавних розрахунків НБУ або через кореспондентські рахунки уповноваженого банку)

18

Операції за міжнародними торговими розрахунками19

Операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку20

Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку26

Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів27

Довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління цінними паперами та інш.) за дорученням клієнтів.30

Купівля, продаж і зберігання державних цінних паперів, а також операції з ними32

Надання консультаційних послуг33


