Загальна інформація про Банк
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Банк) є універсальною
фінансовою установою. Він був зареєстрований у березні 2008 року. Банк має банківську ліцензію (з квітня 2008
року) та ліцензії на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами. Станом на 01.01.2020 року розмір
статутного капіталу становив 333,6 млн. грн., а регулятивного капіталу – 431,0 млн. грн. Протягом останніх років
увесь прибуток Банку спрямовувався до його статутного капіталу.
Банк пропонує широкий спектр банківських послуг, таких як: розрахунково-касове обслуговування юридичних та
приватних осіб, вкладні операції, кредитування корпоративних клієнтів (поповнення оборотного капіталу,
інвестиційні програми тощо), проведення документарних операцій, казначейські операції (у т.ч. торгівля цінними
паперами), кредити приватним особам, карткові продукти, надання в оренду індивідуальних сейфів тощо. Клієнти
Банку мають можливість користуватися системою дистанційного обслуговування рахунків «Клієнт-Internet-Банк»
(iFobs).
Перевагами Банку є:
зважена політика у сфері управління активами та пасивами, підтримання надійного рівня ліквідності. Банк
протягом всієї своєї діяльності не допустив жодного випадку несвоєчасного виконання своїх зобов’язань
перед клієнтами та партнерами;
швидкість, якість та індивідуальний підхід до обслуговування клієнтів Банку;
високий ступінь маневреності при змінах в бізнес-середовищі;
формування продуктової лінійки з урахуванням інтересів клієнтів.
Основними акціонерами Банку є:

ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм ессетс кепітал» з
участю в капіталі 50,1%;

Кононенко Ігор Віталійович з участю в капіталі 14,9%.
З фінансовою звітністю Банку можна ознайомитися на сайті: www.ii-bank.com.ua.
Основні показники діяльності Банку:
Показники

01.01.2020

Статутний капітал, тис. грн.

333 597

Регулятивний капітал, тис. грн.

430 972

Фінансові результати діяльності, тис. грн.:
- чистий процентний дохід

147 479

- чистий комісійний дохід

90 180

- операційний дохід

346 442

- чистий прибуток

57 179

Чисті активи, тис. грн.

2 903 517

Чисті зобов'язання, тис. грн.

2 498 032

Залишки коштів на кореспондентських рахунках та в НБУ, тис. грн.
- на коррахунку в НБУ

200 228
7 355

- на коррахунках в інших банках
Кредитний портфель, тис. грн.

192 873
2 186 423

- в національній валюті

1 142 779
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- в іноземній валюті

1 043 644

Кошти клієнтів, тис. грн.

2 101 511

- в національній валюті

869 696

- в іноземній валюті

1 231 815

Основні банки-кореспонденти:
1. The Bank of New York Mellon (м. Нью Йорк, США)
2. Landesbank Baden-Wurttemberg (м. Штутгарт, Німеччина)
Банк є учасником наступних платіжних систем

Національна платіжна система «Український платіжний ПРОСТІР»

VISA International Service Associstion.
АТ «МІБ» здійснює емісію міжнародних платіжних карток з безконтактною технологією та забезпечує клієнтів
актуальними сервісами. Таким чином, використання платіжних карток є надзвичайно зручним і, у той же час,
максимально безпечним. Широкий перелік карткових продуктів АТ «МІБ» надає можливість клієнту вибрати саме
той, який йому необхідний і не передбачає витрат зайвих коштів.
Банк забезпечує здійснення переказів фізичних осіб з використанням міжнародних систем Western Union, Intel
Express та RIA.
Регіональна мережа Банку нараховує 20 відділень у м. Києві, у м. Вінниці та Вінницькій області, у
м. Черкаси, у м. Одеса і Одеській області та у м. Львові.
Банк є членом/учасником наступних організацій:

Асоціація українських банків (АУБ)








S.W.I.F.T., Асоціація «УкрСВІФТ»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Державна іпотечна установа
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»
ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»
Асоціація «Українські фондові торговці».

Рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» присвоїло довгостроковий кредитний рейтинг Банку за Національною
рейтинговою шкалою на рівні uaBBВ+ (інвестиційний клас), прогноз – стабільний.
Зовнішнім аудитором Банку є ТОВ «ПКФ Україна», яка входить до міжнародної мережі PKF International Limited.
Код Банку – 380582, код ЄДРПОУ – 35810511
S.W.I.F.T. код – IINBUAUK; код Reuters Dealing – IINB.
Інформацію про Банк представлено на сторінці довідника ACCUITY www.accuity.com

Контактна інформація:
Адреса Головного офісу: Україна, 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16
Телефон: 380 (44) 351-79-00, (044) 364-74-90, факс 380 (44) 351-79-01
E-mail bank@ii-bank.com.ua
Сайт: www.ii-bank.com.ua
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