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НОВИНИ

Олексій Шабан очолив Департамент платіжних
систем та інноваційного розвитку
До його повноважень належатиме:
 визначення політики Національного банку України у сфері
регулювання діяльності платіжних систем і безготівкових
розрахунків;
 розвиток НПС “ПРОСТІР” та Системи BankID НБУ;
 здійснення нагляду (оверсайта) за платіжними системами;
 упровадження інноваційних рішень на українському
платіжному ринку.
Одним із пріоритетних напрямів у роботі департаменту для
Олексія є виконання завдань Стратегії розвитку фінансового
сектору України до 2025 року, а саме:
- оновлення платіжного законодавства (адаптованого до вимог
директиви ЄС PSD2);
- упровадження нових стандартів та форматів платежів (ISO
20022) та стандартів Open Banking на ринку України;
- побудова системи миттєвих платежів (Instant payments) та
впровадження QR-коду для переказів коштів;
- розширення регламенту роботи СЕП до 24/7.
У питаннях розвитку НПС “ПРОСТІР”, на думку Олексія, ключову
роль відіграватимуть інноваційність, технологічність та
клієнтоорієнтованість. Це дасть змогу суттєво поліпшити
конкурентні переваги та ринкові позиції НПС “ПРОСТІР”,
позиціонувати продукти системи як сучасні рішення, що мають
задовільнити потреби широкого кола клієнтів.

Учасники ПРОСТІР
У I кварталі 2020 року Платіжна організація ПРОСТІР уклала
договори приєднання з новими учасниками:

53
учасники

З повним переліком учасників ПРОСТІР можна ознайомитися тут.

Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції,
просимо звертатися до Департаменту платіжних систем
та інноваційного розвитку Національного банку України

Також до ПРОСТІР підключено +2 учасника, які відтепер
здійснюватимуть активну діяльність у системі:
АТ “Укрпошта” - налаштовано понад 5 000 платіжних терміналів
на приймання карток ПРОСТІР у поштових відділеннях.
АТ “БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ” - здійснено
налаштування терміналів у касах і банкоматів на приймання
карток ПРОСТІР та погоджено з Платіжною організацією дизайн
картки ПРОСТІР.
Дякуємо за плідну співпрацю!

Онлайн-розрахунки з ПРОСТІР
На сьогодні одним із ключових завдань для команди ПРОСТІР є
забезпечення держателів карток ПРОСТІР можливістю
розраховуватися за товари та послуги онлайн.
Так, упродовж I кварталу АТ “АКБ “КОНКОРД” та АБ “Південний”,
які надають послуги з еквайрингу платіжних карток у мережі
Інтернет, здійснили всі необхідні налаштування для приймання
до оплати онлайн картки ПРОСТІР. У результаті чого у ПРОСТІР
+511 е-com торговців.
Також починаючи з березня найпопулярніший сервіс із
замовлення та доставки їжі чи інших товарів Glovo приймає до
оплати картки ПРОСТІР.

Небанківські установи в ПРОСТІР
Відтепер надавати послуги з еквайрингу платіжних карток
ПРОСТІР можуть не лише банки ‒ учасники системи, але й
небанківські установи.
Так, рішенням Ради Платіжної організації ПРОСТІР затверджено
Положення про порядок вступу небанківських установ-еквайрів
до НПС “ПРОСТІР” та припинення їх участі в системі.
Це нововведення є вагомим кроком для побудови
взаємовигідного партнерства ПРОСТІР зі спільнотою Fintechкомпаній, оскільки розширює можливості співпраці насамперед
у сфері Інтернет-еквайрингу.
Наступним етапом варто взяти до уваги зміни до платіжного
законодавства, які передбачатимуть надання права емісії карток
небанківським установам. У зв’язку із цим можливість
здійснення технічної інтеграції небанківських установ з ПРОСТІР
уже зараз дає змогу в майбутньому, крім еквайрингу, швидко
розгорнути й емісію.
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Термін дії карток ПРОСТІР продовжено
Більшість банків ‒ емітентів карток ПРОСТІР уже продовжили
термін дії карток, який завершується в період карантину, до
01.07.2020. Також повідомляємо, що в умовах карантину
команда ПРОСТІР забезпечує безперебійну роботу системи та
бажає її учасникам міцного здоров’я!

Пріоритетні завдання команди ПРОСТІР
У Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року
визначено:
основні напрями розвитку НПС “ПРОСТІР”:
- забезпечення приймання карток ПРОСТІР у всій картковій
платіжній інфраструктурі в Україні;
- забезпечення подальшого розвитку емісії карток
НПС “ПРОСТІР” та популяризації серед банків ‒ емітентів
України;
- підвищення впізнаваності бренду ПРОСТІР серед населення
України;
- реалізація можливості токенізації карток ПРОСТІР у
цифрових гаманцях (Google Pay, Apple Pay тощо);
розвиток системи віддаленої ідентифікації BankID НБУ.
Так, на сьогодні однією із знакових подій є запуск мобільного
застосунку “Дія”, у якому Система BankID НБУ є одним із
ключових інструментів для дистанційної ідентифікації
користувачів. За допомогою цього сервісу громадяни України
мають змогу дистанційно отримувати державні послуги.
Наприклад, мати посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію
транспортного засобу у власному смартфоні. Надалі перелік
доступних послуг зростатиме.
Також з початку року до Системи BankID НБУ було підключено
АТ КБ “ПриватБанк” та АТ “АЛЬФА-БАНК”, які є лідерами серед
банків України за кількістю клієнтів. Значний інтерес до Системи
BankID НБУ серед учасників ринку свідчить про те, що
дистанційне надання послуг клієнтам (фізичним особам) є
одним із перспективних напрямів бізнесу в сучасних умовах.
Перелік послуг, що надаються через Систему BankID НБУ,
збільшується як і кількість громадян України, які активно
користуються перевагами дистанційної ідентифікації.
На сьогодні Система BankID НБУ налічує 33 учасники – 14 банків
та 19 інших установ, які підтримують використання цього сервісу.
Повний перелік учасників тут.
Додатково: затверджено Положення про Систему BankID
Національного банку України та Порядок приєднання абонентів
до Системи BankID Національного банку України та припинення
їх участі в системі.
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