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Вітаємо з призначенням на посаду!
Посаду директора Департаменту платіжних систем та
інноваційного розвитку очолив Андрій Поддєрьогін. До сфери
його повноважень належатиме, серед іншого, й розвиток НПС
“ПРОСТІР” та Системи віддаленої ідентифікації BankID НБУ.
Раді вітати Андрія Поддєрьогіна в команді Національного банку!
Більше інформації тут.

З новим 2021 роком!
Шановні партнери, вітаємо вас з новорічними та різдвяними
святами!
Щиро дякуємо за те, що ви з нами. Завдяки нашій співпраці ми
спроможні досягати найкращих результатів та поставлених
цілей, навіть у часи динамічних змін.
Нехай 2021 рік принесе нові можливості, успіхи, яскраві
враження та натхнення для нових звершень.
Бажаємо міцного здоров’я, тепла й затишку в кожній оселі,
благополуччя й добробуту в кожній родині!

Перша кобейджингова картка в Україні
Завдяки активній співпраці НПС “ПРОСТІР”, міжнародної
платіжної системи UnionPay International та АБ “Укргазбанк” в
Україні з’явилася перша кобейджингова картка “ПРОСТІР –
UnionPay”. АБ “Укргазбанк” став першим банком-партнером у
цьому проєкті.
Власники
кобейджингових
карток
можуть
вільно
розраховуватися не тільки на території Україні в мережі з понад
350 тис. торговельних терміналів, а й за кордоном – у 178
країнах світу. Це стосується й розрахунків в Інтернеті та зняття
готівки в банкоматах.
Також власники карток “ПРОСТІР – UnionPay” отримають
можливість користуватися знижками в торговельних мережах

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

різних країн, додатковими сервісами та брати участь в акціях, які
пропонує UnionPay International.
Випуск кобейджингових карток буде цікавим та вигідним всім
українським банкам, адже це дасть можливість урізноманітнити
їх продуктову лінійку та оптимізувати витрати. Оскільки всі
операції за цими картками на території України обробляються за
правилами й тарифами ПРОСТІР, вартість обслуговування
кобейджингової картки значно нижча порівняно з картками
інших платіжних систем.
“Команда ПРОСТІР – це команда професіоналів, яка постійно
працює над розвитком системи та завжди готова до реалізації
інноваційних рішень. НПС “ПРОСТІР” перегорнула нову сторінку
історії в своєму розвитку, з гордістю можемо сказати, що
відбувся перехід на новий рівень еволюції системи. Дякуємо всім
партнерам, які разом з нами пройшли цей шлях та допомогли
реалізувати цей цікавий та складний проєкт“, – зазначив
начальник управління інноваційного розвитку Департаменту
платіжних систем та інноваційного розвитку Ігор Дідух.
Більше інформації тут.

Зміни в документах ПРОСТІР
Правилами НПС “ПРОСТІР” урегульовано новий тип
операцій: здійснення безготівкової оплати за товари та послуги з
одночасною видачею торговцем готівки (purchase with
cashback). Також передбачено випадки, за яких друкування
паперових документів (у тому числі квитанцій платіжних
терміналів) за операціями з використанням карток ПРОСТІР
може не здійснюватися.
У Переліку міжбанківських комісійних за операціями, що
виконуються в НПС “ПРОСТІР” за операціями з картками
ПРОСТІР, упроваджено ставки для операцій безготівкової
оплати за товари та послуги з одночасною видачею торговцем
готівки (purchase with cashback).

Учасники ПРОСТІР
Протягом IV кварталу 2020 року:
- укладено договір приєднання до НПС “ПРОСТІР” з
АТ “А - БАНК”;
- налаштовано платіжні пристрої АТ “МЕГАБАНК” на приймання
карток ПРОСТІР: +128 банкоматів та +55 ПОС-терміналів;
- підключено до системи АТ “АЙБОКС БАНК”: + 10 банкоматів.

тел.: (044) 527-39-58, (067) 408-00-14
e-mail: prostir@bank.gov.ua
web: www.prostir.gov.ua
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Підсумки 2020 року
54 учасники ПРОСТІР:
53 банки, з яких 35 здійснюють еквайринг та/або емісію
карток ПРОСТІР.
1 національний оператор поштового зв’язку (АТ “Укрпошта”),
який приймає до оплати картки ПРОСТІР у своїх відділеннях.
Протягом 2020 року до ПРОСТІР приєдналося 3 нових учасників
та 5 здійснили усі необхідні налаштування для еквайрингу
та/або емісії карток ПРОСТІР.

54
учасники

36
підключені
до системи

Інфраструктура ПРОСТІР:
98,3% термінальної мережі України обслуговує картки
ПРОСТІР.
93% усіх торговців електронної комерції приймають картки
ПРОСТІР для оплати товарів та послуг в мережі Інтернет.
Протягом 2020 року інфраструктура приймання карток
ПРОСТІР була розширена завдяки підключенню до системи
терміналів АТ “Укрпошта” та торговців, які користуються
послугами інтернет-еквайрингу АТ “Райффайзен Банк Аваль”,
АТ “АЛЬФА-БАНК”, АТ “БАНК ФОРВАРД” та АТ “АКБ “КОНКОРД”.
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Емісія в ПРОСТІР:
АБ “Укргазбанк” – розпочав випуск кобейджингових карток
“ПРОСТІР – UnionPay”.

602
тис. карток

АТ “БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ” та АТ “БАНК ТРАСТКАПІТАЛ” – нові банки, що розпочали випуск карток ПРОСТІР.

Плани на 2021 рік
Команда ПРОСТІР у 2021 році продовжуватиме активно
працювати над розвитком напряму емісії карток ПРОСТІР,
упровадженням маркетингових ініціатив (акцій) для просування
продуктів системи та новітніх технологій.
Показники інфраструктури приймання карток ПРОСТІР у 2021 році
підвищуватимуться за рахунок підключення та доналаштування
мереж кількох банків. У короткостроковій перспективі очікуємо
досягнення 100% покриття в мережі торговельних терміналів в
Україні.
Також розпочато роботи над імплементацією технології захисту
онлайн-платежів 3-D Secure v2. Упровадження цієї технології дасть
можливість НПС “ПРОСТІР” забезпечити новий рівень захищеності
приймання карток для здійснення онлайн-платежів.
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Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції,
просимо звертатися до Департаменту платіжних систем
та інноваційного розвитку Національного банку України

тел.: (044) 527-39-58, (044) 527-38-72
web: www.bank.gov.ua/bank-id-nbu

Нові абоненти Системи BankID НБУ
Протягом ІV кварталу 2020 року до Системи BankID НБУ
приєднались:
+4 банки-ідентифікатори:
АТ “Райффайзен Банк Аваль”, АТ “СБЕРБАНК”, АТ “АЛЬТБАНК”,
АТ “ТАСКОМБАНК”
+10 комерційних абонентів - надавачів послуг
З повним переліком абонентів системи можна ознайомитися тут.

Оновлення технічної вебсторінки Системи BankID НБУ
Командою Системи BankID НБУ реалізовано проєкт з
модернізації
технічної
вебсторінки
Системи
BankID
НБУ (https://id.bank.gov.ua):
- повністю оновлено дизайн технічної вебсторінки та її
наповнення;
- адаптовано мобільну версію для користування смартфонами;
- додано окремий режим для користувачів із вадами зору та
слуху.

Більше про Систему BankID НБУ
У жовтні 2020 року за ініціативи Національного банку
відбулася онлайн-зустріч з українськими банками щодо
майбутнього розвитку Системи BankID НБУ. Одна з основних
цілей зустрічі – почути думку учасників та їх пропозиції щодо
ключових напрямів і пріоритетів у розвитку системи.
Представники НБУ розповіли про поточний стан діяльності
Системи BankID НБУ. Також обговорювалися комерційна модель
роботи системи, можливість віддаленого відкриття банківських
рахунків, плани щодо розширення кола учасників та можливі
підходи до перегляду тарифів.
Учасники зустрічі обговорили поточні потреби ринку, спільно
визначили ключові пріоритети в розвитку системи та
домовилися й надалі продовжувати практику зустрічей стосовно
питань розвитку Системи BankID НБУ. Деталі тут.
Національний банк перебуває в постійному діалозі з
учасниками фінансового ринку України. Так, 20 листопада 2020
року під час панельної дискусії на конференції “FinRetail 2020”
Ольга Василєва заступник директора Департаменту платіжних
систем та інноваційного розвитку НБУ розповіла про розвиток,
переваги та новини в Системі BankID НБУ. Тримаємо руку на
пульсі, деталі тут.

FinRetail 2020

тел.: (044) 527-39-58, (044) 527-38-72
web: www.bank.gov.ua/bank-id-nbu
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Підсумки 2020 року
Сьогодні Система BankID НБУ налічує 58 абонентів. Це 26
банків-ідентифікаторів та 32 абоненти – надавачі послуг
(зокрема 22 комерційних). Протягом 2020 року до системи
приєдналось +34 абоненти.

58

+ 34 за рік

абонентів

Знаковою подією 2020 року стала інтеграція Системи BankID
НБУ з мобільним застосунком “Дія”, в якому Система BankID НБУ
є одним із ключових інструментів для ідентифікації користувачів.
За допомогою цього сервісу громадяни України мають змогу
дистанційно отримувати державні послуги та користуватись
електронними версіями документів.
Спостерігається постійний попит на користування Системою
BankID НБУ. За 2020 рік кількість операцій зросла в 20 разів
порівняно з даними минулого року (2019 рік – 300 тис. запитів,
2020 рік – 7,6 млн запитів).
У середньому через Систему BankID НБУ здійснюється близько
20 тисяч успішних електронних ідентифікацій за день.
З липня 2020 року впроваджено комерційну модель
використання Системи BankID НБУ. Це дало змогу банкамідентифікаторам отримувати плату від абонентів – надавачів
послуг за кожну успішну ідентифікацію користувача.

Кількість успішних
ідентифікацій за рік, тис. шт.
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- збільшити кількість абонентів системи;
- популяризувати систему та її можливості серед потенційних
абонентів – надавачів послуг та користувачів;
- оптимізувати процес взаємодії абонентів між собою та з НБУ в
питаннях, пов’язаних із приєднанням до системи та обміном
документами.
Ми вдячні усім абонентам Системи BankID НБУ, які допомагають
розвивати й масштабувати нашу систему, робити її кращою та
доступнішою для користувачів.

2020

2 562 3 568
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1 136 1 299

Плани на 2021 рік

Для виконання цього завдання в наступному році плануємо:

2019

Дохід банків у 2020 році,
тис. грн/місяць

З початку дії міжабонентського тарифу банки-ідентифікатори
отримали дохід від комерційних абонентів – надавачів послуг за
ідентифікацію користувачів у розмірі 9,5 млн гривень.

Основне завдання команди Системи BankID НБУ – зробити її
доступною для всіх клієнтів банків України. Адже система
економить час користувачів та забезпечує віддалений доступ до
державних, комерційних і фінансових послуг.

300
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