
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ПОРТАЛ"Назва банку

Номер банку (МФО)  339016

Код ЄДРПОУ 38870739

Адреса 01135, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 5А

від 20.09.2013Банківська ліцензія     273 дата запису в Державному реєстрі банків 05.08.20212

Перелік операцій ліцензії
залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб         1

відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків 
умовного зберігання (ескроу)

         2
1

розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого 
імені, на власних умовах та на власний ризик

         3

пункт 2 частини третьої статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" із змінами, внесеними згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" від 23.03.2017 № 1983-VIII

1

відповідно до Закону України від 30.06.2021 № 1587-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації 
корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи”

2

Види діяльності та фінансові послуги, які здійснюються банком на підставі його повідомлення:
17.10.2013 Випуск власних цінних паперів
17.10.2013 Випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування
17.10.2013 Довірче управління фінансовими активами
17.10.2013 Фінансовий лізинг
17.10.2013 Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг
17.10.2013 Переказ коштів
17.10.2013 Придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, 

приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг)
17.10.2013 Надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій 

формі

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ПОРТАЛ"Назва банку

Номер банку (МФО)  339016

Код ЄДРПОУ 38870739

Адреса 01135, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 5А
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Перелік операцій ліцензії
залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб         1

відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах         2

розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого 
імені, на власних умовах та на власний ризик

         3

Види діяльності та фінансові послуги, які здійснюються банком на підставі його повідомлення:
17.10.2013 Випуск власних цінних паперів
17.10.2013 Випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування
17.10.2013 Довірче управління фінансовими активами
17.10.2013 Фінансовий лізинг
17.10.2013 Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг
17.10.2013 Переказ коштів
17.10.2013 Придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, 

приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг)
17.10.2013 Надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій 

формі


