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НОВИНИ

Учасники ПРОСТІР
Протягом I кварталу 2021 року:
укладено договір приєднання до НПС “ПРОСТІР” з
АТ “БАНК 3/4” та АТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ”
підключено до системи АТ “А - БАНК”
Загалом НПС “ПРОСТІР” нараховує 37 учасників, які здійснюють
еквайринг та/або емісію карток ПРОСТІР.
З повним переліком учасників можна ознайомитися тут.

Емісія ПРОСТІР
Полікомбанк розпочинає емісію карток ПРОСТІР у межах
продукту “ПРОСТІР – Винагорода“, за яким передбачається
нарахування клієнту бонусів (кешбек) за безготівкові
розрахунки.

ПАТ “МТБ БАНК” найближчим часом планує розпочати
випуск кобейджингових карток ПРОСТІР – UnionPay International.
На сьогодні роботи з упровадження цього продукту в ПАТ “МТБ
БАНК” перебувають на завершальній стадії.
Нагадуємо, що наприкінці минулого року АБ “Укргазбанк”
розпочав емісію за аналогічним продуктом (деталі тут).
Власники кобейджингових карток ПРОСТІР – UPI отримали
можливість не лише здійснювати розрахунки за кордоном, а й
отримали доступ до глобальних сервісів, що працюють в
Україні (наприклад, сервіси таксі Uber та Bolt).
Більше інформації про UnionPay International та її можливості
можна дізнатися тут.

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

тел.: (044) 527-39-58, (067) 408-00-14
e-mail: prostir@bank.gov.ua
web: www.prostir.gov.ua

Технології в ПРОСТІР
Команда ПРОСТІР прагне забезпечити новий рівень захисту
онлайн-платежів із використанням карток ПРОСТІР, тому
активно працює над імплементацією технології 3-D Secure.

3-D Secure

Станом на сьогодні
обрано компнанію-розробника для
реалізації проєкту з упровадження 3-D Secure v2.2.0. Ведуться
роботи з розробки специфікацій, за якими учасники ПРОСТІР
зможуть здійснити відповідні налаштування власних систем.
Перші тестові підключення очікуємо вже в IV кварталі 2021 року.
Раді повідомити, що АТ “УКРКАРТ” та ТОВ “ТАС Лінк”
завершили усі необхідні доопрацювання з впровадження
міжбанківських переказів з картки на картку (Р2Р перекази).
Відповідно, учасники ПРОСТІР, які користуються їх послугами,
отримали можливість реалізувати цей сервіс для держателів
карток ПРОСТІР.
Колеги, дякуємо
НПС “ПРОСТІР”.
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Зміни в документах ПРОСТІР
Повідомляємо, що для еквайрів, які надають послуги переказу
коштів з рахунку на рахунок із використанням платіжних карток
та/або послуги зарахування (поповнення) коштів на рахунок
фізичної особи, доступ до якого здійснюється із застосуванням
карток НПС “ПРОСТІР” встановлено початковий (мінімальний)
внесок учасника до страхового фонду НПС “ПРОСТІР” у розмірі
50 000 грн.
Водночас початковий (мінімальний) внесок для емітентів,
емітентів та еквайрів залишився без змін та снатовить 100 000
грн, для еквайрів - 20 000 грн.
Також у І кварталі 2020 року оновлено Порядок вирішення
спірних ситуацій з використанням карток ПРОСТІР: доповнення
щодо можливості надання документів в електронній формі, що
підтверджують здійснення операції, оскарження трансакцій за
операціями безготівкової оплати за товари та послуги з
одночасною видачею торговцем готівки, можливістю
оскарження операцій переказу з картки на картку (р2р операцій)
тощо.

Facebook
Запрошуємо підписатися на нашу сторінку в мережі “Фейсбукˮ.
Приєднуйтеся та будьте в курсі новин ПРОСТІР в один клік

P2P перекази

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
З початку 2021 року до Системи BankID НБУ приєднались:
+6 абонентів-ідентифікаторів:
АБ “Укргазбанк”,
АТ “УКРСИББАНК”,
АТ “УКРЕКСІМБАНК”,
АТ “КРИСТАЛБАНК”, АТ “МЕГАБАНК”, АТ КБ “ЛЬВІВ”.
Завдяки активному інтересу українських банків до
можливостей державної системи віддаленої ідентифікації
онлайн-послуги з використанням Системи BankID НБУ
доступні уже для 99% користувачів платіжних карток на
українському ринку.

99%
користувачів

+15 комерційних абонентів - надавачів послуг:
- небанківські фінансові установи;
- АТ “ТАСКОМБАНК” (izibank), який відтепер надає можливість
відкривати рахунки дистанційно та АБ “УКРГАЗБАНК”, який у
партнерстві з ТОВ “Ізі Софт” надає можливість дистанційно
відкривати електронні гаманці на базі продукту електронні гроші
НПС “ПРОСТІР”;
- оператор стільникового зв’язку – ТОВ “Лайфсел Груп”.
Відтепер абоненти lifecell можуть отримувати послуги
ідентифікації користувача передплаченого зв’язку, змінити
тарифний
план/перейти
на
контрактну
форму
обслуговування з використанням Системи BankID НБУ. Тож для
отримання цих послуг уже немає потреби йти до магазину
lifecell із документами, що засвідчують особу.
Із повним переліком абонентів можна ознайомитися тут.

Статистика використання Системи BankID НБУ
Користувачі Системи BankID НБУ продовжують активно
використовувати систему для отримання різноманітних послуг,
які потребують ідентифікації. Так, кількість успішних запитів на
передавання ідентифікаційних даних користувачів за
підсумками першого кварталу 2021 року перевищила показники
попереднього кварталу на 30% та їх кількість склала 4,4 млн штук.
Водночас спостерігався ріст питомої ваги успішних електронних
ідентифікацій користувачів із використанням Системи BankID
НБУ на порталах послуг комерційних абонентів – надавачів
послуг із 7% за 2020 рік до 31% за І квартал 2021 року.
У середньому через Систему BankID НБУ здійснюється близько
48 тисяч успішних електронних ідентифікацій у день.
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тел.: (044) 527-39-58, (044) 527-38-72
web: www.bank.gov.ua/bank-id-nbu

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

Комерційне використання Системи BankID НБУ
Система BankID НБУ це не лише зручно, але й вигідно.
Протягом І кварталу 2021 року абоненти-ідентифікатори
отримали від абонентів – надавачів послуг за успішні електронні
підтвердження дистанційної ідентифікації користувачів дохід у
розмірі 27,4 млн грн.
Нагадуємо: для надавачів адміністративних та державних
послуг, послуги з використання Системи BankID НБУ не
тарифікуються.

Більше про Систему BankID НБУ
У лютому 2021 року на міжнародній конференції “Go Digital 2021: прискорення & міграція. Гроші йдуть в Online” Владислав
Дикий, заступник начальника управління роздрібних платежів
Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ,
розповів учасникам конференції про Систему BankID НБУ – як
вона працює, про основні досягнення, а також озвучив про
основні напрями розвитку системи.
Посилання на запис виступу тут (05:30:00).
Додатково пропонуємо ознайомитися з актуальними
питаннями про Систему BankID НБУ на сайті www.liga.net (тут).

Зміни в нормативних документах Системи BankID НБУ
Наприкінці березня 2021 року Радою Системи BankID НБУ було
прийняте рішення щодо внесення змін до “Порядку приєднання
абонентів до Системи BankID НБУ та припинення їх участі в
системі” та до “Специфікацій взаємодії абонентських
вузлів абонентів з центральним вузлом Системи BankID НБУ”.
Змінами до Порядку вдосконалюються:
процес взаємодії між Національним банком та
претендентами під час подання ними документів на приєднання
до Системи BankID НБУ;
процедура перевірки Національним банком пакета поданих
претендентом документів із метою прийняття рішення про
приєднання до Системи BankID НБУ;
процес підключення до Системи BankID НБУ додаткових
вузлів та порталів діючих абонентів.
Змінами до Специфікацій взаємодії внесено уточнення щодо
передачі даних по ключу “documents” та виключено значення
ключа “issueCountryIso2” із переліку обов’язкових ключів для
заповнення абонентом-ідентифікатором.
Актуальні документи Системи BankID НБУ тут.
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