
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК"Назва банку

Номер банку (МФО)  339050

Код ЄДРПОУ 39544699

Адреса 04053, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2

від 29.04.2015Банківська ліцензія     276 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:
01.12.2015 Надання в оренду індивідуальних сейфів для зберігання цінностей та документів у Відділенні №8 за адресою: 

м.Київ, вул. Суворова, 4/6
30.12.2015 Надання в оренду індивідуальних сейфів для зберігання цінностей та документів відділенням №1 за адресою: 

м.Київ, вул.Мечникова, 4/1
01.04.2016 Діяльність з торгівлі цінними паперами - брокерська діяльність
01.04.2016 Діяльність з торгівлі цінними паперами - дилерська діяльність
25.05.2016 надання в оренду індивідуальних сейфів для зберігання цінностей та документів у Кременчуцькій дирекції 

(відділення №4)
19.01.2017 Інкасація коштів та перевезення валютних цінностей у відділенні №8 в м.Києві Київської дирекції
11.04.2018 Депозитарна діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування
11.04.2018 Депозитарна діяльність депозитарної установи

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК"Назва банку

Номер банку (МФО)  339050

Код ЄДРПОУ 39544699

Адреса 04053, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2

від 29.04.2015 номер бланка 00211Банківська ліцензія     276

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:
01.12.2015 Надання в оренду індивідуальних сейфів для зберігання цінностей та документів у Відділенні №8 за адресою: 

м.Київ, вул. Суворова, 4/6
30.12.2015 Надання в оренду індивідуальних сейфів для зберігання цінностей та документів відділенням №1 за адресою: 

м.Київ, вул.Мечникова, 4/1
01.04.2016 Діяльність з торгівлі цінними паперами - брокерська діяльність
01.04.2016 Діяльність з торгівлі цінними паперами - дилерська діяльність
25.05.2016 надання в оренду індивідуальних сейфів для зберігання цінностей та документів у Кременчуцькій дирекції 

(відділення №4)
19.01.2017 Інкасація коштів та перевезення валютних цінностей у відділенні №8 в м.Києві Київської дирекції
11.04.2018 Депозитарна діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування
11.04.2018 Депозитарна діяльність депозитарної установи

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕХІДНИЙ БАНК "КРИСТАЛБАНК"Назва банку

Номер банку (МФО)  339050

Код ЄДРПОУ 39544699

Адреса 04053, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2

від 16.12.2014 номер бланка 00210Банківська ліцензія     276

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


