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Зміни ставок міжбанківських комісій у ПРОСТІР 

ПРОСТІР підтримує світові тенденції щодо зниження рівня ставок 

міжбанківських комісій за картками українських банків. Так, у 

ІІІ кварталі 2020 року рішенням Ради ПРОСТІР від 28.07.2020 

затверджено зміни до тарифів за операціями в системі ПРОСТІР, 

а саме: 

- знижено міжбанківську комісію за проведення оплати товарів 

чи послуг у торговельній мережі та в мережі Інтернет за 

продуктом “ПРОСТІР-Винагорода”; 

- уведено в дію новий продукт “Кобейджингова картка “ПРОСТІР-

UPI” з поетапною зміною ставок міжбанківських комісій. 

Оновлений перелік міжбанківських комісійних за операціями, 

що виконуються в системі ПРОСТІР, тут. 
 

Учасники ПРОСТІР 

Вітаємо АТ “ОКСІ БАНК” з успішним налаштуванням та 
підключенням власних банкоматів для приймання карток 
ПРОСТІР. 

Уже 35 учасників ПРОСТІР активно здійснюють діяльність у 
системі. 

Перелік усіх учасників системи тут. 
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Кобейджингові картки ПРОСТІР ПРОСТІР-Винагорода 

ставки 

IRF 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Interchange_PROSTIR_zmini_2020.pdf
https://bank.gov.ua/ua/payments/payment-systems/5a46e3b7627a2082524cbcf6ba44c929
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Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції,  
просимо звертатися до Департаменту платіжних систем  
та інноваційного розвитку Національного банку України 

Емісія в ПРОСТІР 

Інформуємо про те, що ПОЛЛІ-СЕРВІС - уповноважений 

виробник та персоналізатор платіжних карток ПРОСТІР, 

починаючи з  ІV кварталу 2020 року, розпочинає виготовлення 

карток ПРОСТІР з чипом та безконтактною технологією. 

Так, першим банком, що скористається їх послугами буде 

АТ “БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ”, який станом на сьогодні погодив 

дизайн нових платіжних карток ПРОСТІР: 

Один із продуктів банку - це картки для Асоціації нефрологів 

України, які є посвідченням особи та з можливістю доступу до 

персонального кабінету за QR-кодом.  

Також раді представити новий 

погоджений дизайн платіжних 

карток учасника ПРОСТІР 

АТ КБ “Приватбанк”: 

Додатково звертаємо увагу, що крім можливості здійснення 

емісії платіжних карток ПРОСТІР з чипом та безконтактною 

технологією, учасники системи мають можливість продовжувати 

випуск та обслуговування карток ПРОСТІР виключно з магнітною 

смугою, у тому числі неперсоніфікованих миттєвих  карток. Це 

надає змогу здешевити собівартість пластикової картки. 
 

ПРОСТІР у мережі Інтернет 

Протягом ІІІ кварталу 2020 року АТ “АЛЬФА-БАНК” та 

АТ “БАНК ФОРВАРД” здійснили усі потрібні технічні 

налаштування для приймання карток ПРОСТІР у мережі своїх е-

сom-торговців. 

Завдяки співпраці з учасниками ПРОСТІР триває зростання 

кількості інтернет-ресурсів для проведення оплати за товари та 

послуги держателями карток ПРОСТІР. 
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Учасники Системи BankID НБУ 

У ІІІ кварталі 2020 року успішно завершили тестування з 
підключення до Системи віддаленої ідентифікації BankID 
Національного банку України (Система BankID НБУ) три банки як 
абоненти-ідентифікатори:  

АТ “ПРАВЕКС БАНК”, АТ “КБ “ГЛОБУС”, ПАТ “МТБ БАНК” 

Усього Система BankID НБУ налічує 47 учасників, з яких 22 банки-
ідентифікатори та 25 інших установ – абоненти ‒ надавачі 
послуг.  

З переліком учасників системи можна ознайомитися тут. 

На сьогодні до Системи BankID НБУ вже приєдналися практично 
всі великі банки, частка яких становить 87% ринку платіжних 
карток. 

На етапі підключення до Системи BankID НБУ перебуває більше 
десяти банків.  До кінця року планується підключення більшості 
банків, що належать до ТОП 10 лідерів банківської системи 
України за кількістю роздрібних клієнтів. 
 

Нові можливості Системи BankID НБУ  

Завдяки внесеним змінам до законодавства, що регулює 
питання здійснення фінансового моніторингу та порядку 
відкриття рахунків фізичним особам, можливості використання 
Системи BankID НБУ розширено. 

Тепер для відкриття рахунку в банку не потрібно відвідувати 
відділення – достатньо засвідчити свою особу через 
запропоновані законодавством моделі ідентифікації, зокрема, 
за допомогою Системи BankID НБУ.  

Одночасно Національним банком скасовано обов’язок укладати 
між банками договори доручення з метою отримання 
ідентифікаційних даних клієнта для віддаленого відкриття 
клієнтом першого в банку рахунку із використанням Системи 
BankID НБУ.  

Ми переконані, що впроваджені зміни – важливий крок у 
розвитку дистанційних цифрових сервісів. 

Відкривайте нові можливості разом з Системою BankID НБУ, 
заявка для підключення до системи тут.  
 

! Більш детально ознайомитись з Системою BankID НБУ та 

перевагами її використання, з послугами, які можуть отримувати 

користувачі Системи BankID НБУ, та з переліком документів, що 

регулюють діяльність системи, можна тут.- 

https://bank.gov.ua/ua/bank-id-nbu/abonents#section3
https://bank.gov.ua/ua/bank-id-nbu/connect#section-1
https://bank.gov.ua/ua/bank-id-nbu
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Комерційне використання Системи BankID НБУ 

Нагадуємо, що з 01 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.  

Варто зазначити, що впровадження моделі комерційного 
використання Системи BankID НБУ позитивно сприяє 
розширенню кола учасників та їх зацікавленості у використанні 
системи. Адже за період дії міжабонентського тарифу банки-
ідентифікатори отримали дохід від абонентів – надавачів послуг 
за ідентифікацію користувачів у розмірі 2 млн гривень.  

Довідково: адміністративні та державні послуги, що надаються 
користувачам через Систему  BankID НБУ, не тарифікуються. 
 

Статистика використання Системи BankID НБУ 

Використання Системи BankID НБУ набуває все більшої 
популярності, що підтверджує не лише зростання кількості 
учасників системи, але й кількість запитів на передачу 
ідентифікаційних даних користувачів. 

Для порівняння: кількість успішних запитів через Систему BankID 
НБУ за один місяць, а саме за вересень 2020 року, майже в три 
рази перевищила показники даних за 2019 рік (833 тис. запитів 
за вересень 2020 року, 300 тис. – за 2019 року). 

За підсумками 9 місяців 2020 року кількість успішних запитів 
становила 4,2 млн, з яких 2 млн – це запити, здійснені протягом 
останнього кварталу. У середньому  через Систему BankID НБУ 
здійснюється близько 20 тисяч успішних електронних 
ідентифікацій у день. 
 

Більше про Систему BankID НБУ 

Протягом ІІІ кварталу 2020 року: 

Олексій Шабан, заступник Голови НБУ, взяв участь в 
обговорені питань, пов’язаних із розвитком Системи BankID НБУ 
та віддаленою ідентифікацією, під час круглого столу, 
організованого фінансовим клубом. Деталі тут. 

Також дізнавайтеся більше про Систему BankID НБУ та ПРОСТІР з 
інтерв’ю Олексій Шабана журналістам фінансового клубу тут. 

Ольга Василєва, заступник директора Департаменту  
платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ, розповіла про 
розвиток та переваги Системи BankID НБУ на міжнародній 
конференції “Online Banking – Час інновацій”, організованої 
міжнародним фінансовим клубом “БАНКИРЪ”. Деталі тут. 
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2680325232181632&id=1486424778238356
https://finclub.net/ua/analytics/oleksii-shaban-nash-bankivskyi-sektor-odyn-z-naibilsh-innovatsiinykh-u-sviti.html?fbclid=IwAR0M06R2dNWL8J1VzzxwOJglr83DzfuRtvfjbw3Mt3LcYpH43b_Kiyb6jLo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2635140090033480&id=1486424778238356%E2%80%8B

