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Учасники ПРОСТІР 

У ІІ кварталі 2020 року до системи ПРОСТІР було підключено 
ПуАТ “КБ “АКОРДБАНК”. Завдяки цьому держателі платіжних 
карток ПРОСТІР отримали можливість користуватися платіжними 
пристроями банку для отримання готівки та здійснення 
розрахунків за товари чи послуги. 

На сьогодні кількість учасників ПРОСТІР становить 52 банки та 1 
оператор поштового зв’язку (АТ “Укрпошта”), з яких 34 
здійснюють активну діяльність у ПРОСТІР. 

З повним переліком учасників системи можна ознайомитися тут. 
 

#ШахрайГудбай 

ПРОСТІР виступає партнером у Всеукраїнській інформаційній 
кампанії з протидії платіжному шахрайству, яку запустив 
Національний банк та яка проходитиме в липні-серпні 2020 року 
в усіх регіонах України. Мета кампанії – навчити українців 
основним правилам безпеки безготівкових та онлайн-платежів.  

“Якщо раніше ми боролися із накладками на банкомати, через 
які шахраї викрадали дані карток, то зараз ми боремося за 
обізнаність населення, адже в більшості випадків люди стають 
жертвами шахраїв через недотримання основних правил 
платіжної безпеки”, – наголошує директор Департаменту  
платіжних систем та інноваційного розвитку Національного 
банку Олексій Шабан.  За його словами, в минулому році в Україні 
відбулося майже 72 тисячі випадків незаконних дій із 
платіжними картками, 58% із них сталися у мережі Інтернет.  

До кампанії виявили бажання долучитися більше 50 партнерів-
представників соціально відповідального бізнесу 
найрізноманітніших галузей. Спільними зусиллями 
Національного банку, Кіберполіції, банків, платіжних систем, 
мобільних операторів, інтернет-магазинів буде проведено 
безпрецедентну інформаційну кампанію щоб убезпечити 
громадян від злочинних дій шахраїв. 

Детальніше про кампанію можна прочитати тут.  

https://bank.gov.ua/ua/payments/payment-systems/5a46e3b7627a2082524cbcf6ba44c929
https://bank.gov.ua/promo/stopfraud/
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Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції,  
просимо звертатися до Департаменту платіжних систем  
та інноваційного розвитку Національного банку України 

Нові документи в ПРОСТІР 

Команда ПРОСТІР разом з учасниками системи та іншими 
учасниками платіжного ринку України постійно працює над 
розширенням мережі приймання карток ПРОСТІР. 

Так, на сьогодні вже 98,3% всіх торговельних платіжних 
терміналів приймають до оплати картки ПРОСТІР. Водночас 
розширюється перелік торговців електронної комерції, які 
приймають до оплати картки ПРОСТІР, – найбільші з них уже з 
ПРОСТІР (у тому числі платіжні провайдери Portmone, EasyPay, 
iPay, Liqpay тощо). 

Для зручності власників карток ПРОСТІР та підвищення рівня 
конверсії, обсягів і кількості платежів було затверджено Вимоги 
до розміщення зображення торговельного знаку НПС “ПРОСТІР” у 
місцях, де здійснюються операції з використанням електронних 
платіжних засобів НПС “ПРОСТІР”. 

Згідно з умовами цього документа учасники ПРОСТІР, які 
здійснюють еквайринг карток ПРОСТІР та/або надають послуги 
еквайрингу, повинні: 

перевірити наявність зображення логотипа ПРОСТІР у 
приміщеннях, мобільних застосунках та на вебсайтах, де 
здійснюється приймання до оплати карток ПРОСТІР, а також на 
платіжних пристроях, за допомогою яких здійснюються операції 
з використанням карток ПРОСТІР та в разі відсутності терміново 
забезпечити його розміщення; 

поінформувати партнерів, яким надаються послуги 
еквайрингу, у тому числі партнерів (платіжних провайдерів), які 
надають торговцям сервіси для здійснення операцій із 
використанням карток ПРОСТІР у мережі Інтернет, щодо 
наявності цих Вимог та необхідності їх виконання. 
 

Також Правлінням НБУ затверджено рішення «Про 
запровадження вимог до платіжної інфраструктури учасників НПС 
“ПРОСТІР”» від 07.05.2020 № 318-рш., згідно з яким еквайри, що 
є учасниками ПРОСТІР, зобов’язані: 

забезпечити можливість проведення безготівкових 
операцій держателів карток ПРОСТІР у мережі Інтернет для всіх 
торговельно-сервісних підприємств, які обслуговуються за 
напрямом інтернет-еквайрингу; 

забезпечити можливість переказу коштів із рахунку на 
рахунок із використанням карток ПРОСТІР, а також карток 
міжнародних платіжних систем (МПС), у тому числі в 
міжбанківському режимі, а саме впровадження функціоналу 
операцій Р2Р: картка ПРОСТІР – картка МПС; картка МПС – картка 
ПРОСТІР. 

До 1 вересня 2020 року 

До 1 березня 2021 року 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Vymogy_logo_PROSTIR.pdf
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Vymogy_logo_PROSTIR.pdf
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Vymogy_logo_PROSTIR.pdf
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Vymogy_logo_PROSTIR.pdf
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_07052020_318-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_07052020_318-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_07052020_318-rsh
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Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції,  
просимо звертатися до Департаменту платіжних систем  
та інноваційного розвитку Національного банку України 

Учасники Системи BankID НБУ 

Одним із пріоритетних напрямів роботи Національного банку 
України є активний розвиток Системи віддаленої ідентифікації 
BankID Національного банку (Система BankID НБУ), адже 
збільшення кількості її абонентів – як банків, так і небанківських 
надавачів послуг – є запорукою підвищення доступності 
отримання фінансових послуг в Україні. 

На сьогодні система налічує 19 банків, які виконують функцію 
абонентів-ідентифікаторів у Системі BankID НБУ, та 24 
небанківських абонентів – надавачів послуг. 

Протягом ІІ кварталу 2020 року до системи приєдналося: 

5 банків: АТ “ОТП БАНК”, ПуАТ “КБ “АКОРДБАНК”, АТ ”АСВІО 
БАНК”, АТ “АКБ “КОНКОРД”, АТ “БАНК “ГРАНТ”. 

6 абонентів – надавачів послуг: ТОВ “АВЕНТУС УКРАЇНА”, ТОВ 
“ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА”, ТОВ “МІЛОАН”, ПрАТ 
“ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС”, Полтавська обласна рада, 
ТОВ “1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ”. 

Повний перелік учасників тут. 
 

Тарифи в Системі BankID НБУ 

З 1 липня 2020 року впроваджено комерційну модель 
використання Системи BankID НБУ, яка дає змогу банкам-
ідентифікаторам отримувати плату від абонентів – надавачів 
послуг за кожну успішну ідентифікацію користувача в розмірі 
20 гривень. При цьому адміністративні та державні послуги не 
тарифікуються. 

Також, як і раніше, послуги Системи BankID НБУ для користувачів 
залишаються безплатними. 

Упровадження міжабонентського тарифу надає банкам 
додаткову мотивацію для підключення до системи в статусі 
абонента-ідентифікатора, а також сприятиме підвищенню рівня 
якості послуг та вдосконаленню її роботи. 
 

Про Систему BankID НБУ 

Національний банк на офіційному Інтернет-представництві 
розмістив Сторінку про Систему ВankID НБУ, на якій зазначено 
необхідну інформацію для користувачів системи та її абонентів. 

На сторінці зібрана актуальна інформація про систему, мету її 
створення, переваги використання, послуги, які можуть 
отримувати клієнти, використовуючи Систему BankID НБУ, 
розповідається, як абонентам приєднатися до системи тощо. 

Дізнавайтеся більше про Систему BankID НБУ тут.- 
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https://bank.gov.ua/ua/bank-id-nbu/abonents#section3
https://bank.gov.ua/ua/bank-id-nbu
https://bank.gov.ua/ua/bank-id-nbu
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Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції,  
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Логотип Системи BankID НБУ 

Національний банк розробив логотип Системи BankID НБУ. Ми 
прагнули створити сучасний та простий для сприймання логотип, 
який легко стане впізнаваним користувачами системи. Обрані 
кольори логотипа символізують надійність, безпеку та 
зростання, що відображає основні принципи роботи 
Національного банку. 

Логотип необхідно використовувати на вебсторінках абонентів – 
надавачів послуг та в публікаціях. 

Завантажити логотип можна на сторінці про Систему BankID НБУ 
у розділі “Абонентам Системи BankID НБУ”. 
 

Нові документи Системи BankID НБУ 

Протягом ІІ кварталу 2020 року було затверджено ряд 
документів, а саме: 

Порядок розрахунків між абонентами в Системі BankID НБУ, 

який визначає процес розрахунків між абонентами – надавачами 

послуг та абонентами-ідентифікаторами за послуги дистанційної 

ідентифікації користувачів Системи BankID НБУ. Порядок не 

поширюється на абонентів – надавачів послуг, для яких схвалено 

тариф “безкоштовно”. 

Договір про проведення розрахунків між абонентами в 
Системі BankID НБУ, який регулює взаємовідносини між 
Абонентом і Національним банком у процесі організації та 
здійснення розрахунків за послуги, отримані та/або надані 
Абонентом у Системі BankID НБУ. 

Пакети послуг, розміри гарантійного забезпечення в Системі 
BankID НБУ та розміри гарантійних внесків абонентів – надавачів 
послуг до гарантійного фонду Системи BankID НБУ. 

Порядок вирішення спорів між абонентами Системи BankID 
НБУ, який визначає процедуру розгляду спорів, що можуть 
виникати між абонентами Системи BankID НБУ під час 
здійснення розрахунків за надані користувачу послуги з 
використанням системи, а також правила вирішення спорів для 
абонентів, які враховують та врівноважують інтереси обох 
сторін. 

Специфікації взаємодії абонентського вузла абонента – 
надавача послуг, взаємодії абонентського вузла абонента-
ідентифікатора з центральним вузлом Системи BankID НБУ, які 
регламентують технічну інтеграцію абонентського вузла з 
центральним вузлом Системи BankID НБУ. 

Детальніше зі змістом нормативних документів Системи BankID 
НБУ можна ознайомитися тут. 

https://bank.gov.ua/ua/bank-id-nbu
https://bank.gov.ua/ua/news/all/bank-id-nbu-dokuments

