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ПРОСТІР – нові можливості для небанківських 

фінансових установ 

Закон “Про платіжні послуги” ухвалено (№ 4364)! 

Після того як Закон буде підписано Президентом і набере 

чинності, небанківські фінансові установи зможуть здійснювати 

випуск власних платіжних карток. 

Саме час розповісти про переваги та можливості національної 

платіжної системи “Український платіжний простір”, які можуть 

зацікавити небанківські фінансові установи, що планують 

розпочати емісію платіжних карток. 

Картка ПРОСТІР відповідає технологічним стандартам ринку і є 

найбільш економічно привабливим платіжним інструментом. 

Система ПРОСТІР пропонує своїм учасникам єдині, прості та 

прозорі тарифи. Рівень витрат у ПРОСТІР є суттєво нижчим 

порівняно з іншими картковими платіжними системами, що 

представлені на українському ринку. 

Крім того, усі тарифи системи зафіксовані в національній валюті, 

що повністю нівелює можливі валютні ризики і дозволяє 

учасникам ПРОСТІР чітко розуміти та прогнозувати витрати на 

супроводження роботи в платіжній системі. 

Детальніше про тарифи нижче ↓ 

Усе це надає небанківським фінансовим установам, які матимуть 

ліцензію на впровадження діяльності з надання окремих 

фінансових послуг, унікальну можливість розпочати власний 

картковий бізнес без значних інвестицій на старті нової 

діяльності. 

ПРОСТІР – вигідний партнер для українського бізнесу. 

А ви вже оцінили вигоди співпраці з ПРОСТІР? 

Команда ПРОСТІР завжди на зв’язку, звертайтеся, і ми надамо 

відповіді на всі запитання, які у вас залишилися: 

  

Безконтактні 
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Продукт з “кешбек” 

98% платіжної 
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ПРОСТІР – вигідний 
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Кобейдж картки 

тел. (067) 408 00 14, (097) 640 70 25, (050) 534 47 55 

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

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

Тарифи в ПРОСТІР –  це так вигідно і просто 
Переконайтеся самі: 

разові витрати під час підключення       26 610 грн 

супроводження    1 100 грн/місяць 

оброблення трансакцій                0,1 грн + 0,01% 

гарантійний депозит         100 000 грн 

комісії за кількість карток          немає 

платежі за відкриття проєктів та 

впровадження технологій    

комісії за авторизаційні запити, відмови        немає 

валюта системи           гривня 

Розмір міжбанківських комісійних у ПРОСТІР для безготівкових 

операцій у платіжних терміналах залежно від продукту становить 

від 1,3% до 1,7%, для операцій у мережі Інтернет – від 1,5% до 

1,7%. Комісія за операції з отримання готівки – 2 грн за кожну 

операцію. Детальніше про ставки тут. 

У підсумку нагадаємо, що ПРОСТІР – це: 

понад 98% платіжної інфраструктури України (до кінця 2021 

року картки системи прийматимуть усі платіжні термінали 

України); 

підтримка транскордонних операцій (для кобейдж карток); 

безконтактні платежі; 

захист операцій у мережі Інтернет; 

P2P перекази; 

спрощена тарифікація (єдиний трансакційний тариф – 0,1 

грн + 0,01%). 

Простіше простого! Приєднуєтеся до системи ПРОСТІР та 

відчуйте всі її переваги! 
 

Емісія ПРОСТІР 

Раді повідомити, що всі технологічні роботи щодо впровадження 

емісійного напряму з АТ “ПУМБ” завершено! 

Відповідно емісія карток ПРОСТІР відтепер доступна і для банків-

учасників, які користуються послугами процесингового центру 

ПУМБ. Це стало можливим завдяки спільній та кропіткій роботі 

команд ПРОСТІР та АТ “ПУМБ”. 

Колеги, це наша ще одна маленька перемога! Дякуємо за ваш 

внесок у розвиток національної платіжної системи.  

       немає 

 інтерчендж 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_Prostir_16092013_221_interchange
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_Prostir_16092013_221_interchange
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Емісія ПРОСТІР 

Представляємо новий погоджений дизайн платіжної картки 

ПРОСТІР від АТ “БАНК 3/4”: 

 

 

 

 

 

Найближчим часом очікуємо збільшення емісії платіжних карток 

ПРОСТІР. 
 

Р2Р перекази в ПРОСТІР 

Вітаємо учасників системи з розширенням інфраструктури для 
здійснення переказів коштів з картки на картку (Р2Р перекази) 
для власників карток ПРОСТІР. 

Так, усі незалежні процесингові центри уже забезпечують 
можливість здійснення Р2Р переказів із використанням карток 
ПРОСТІР у міжбанківській мережі: 

UPC, UKRCARD, TAS link, PROCARD 

+ ряд учасників ПРОСТІР: 

АТ ”Ощадбанк”, АТ “Райффайзен Банк”, АТ “АЛЬФА-БАНК”, 
АТ ”Укрпошта” та інші 

+ платіжні провайдери: 

portmone, easypay, ipay, platon 

Станом на сьогодні функціонал Р2Р переказів доступний:  

 картка ПРОСТІР – картка ПРОСТІР 

 картка ПРОСТІР – картка МПС 

 картка МПС – картка ПРОСТІР 

Колеги, дякуємо за впровадження цього популярного та 

зручного сервісу в ПРОСТІР! 
 

Facebook 

Запрошуємо вас підписатися на нашу сторінку в мережі 

“Фейсбукˮ. 

Приєднуйтеся в один клік та будьте в курсі всіх новин ПРОСТІР  

https://m.facebook.com/prostircards/
https://m.facebook.com/prostircards/
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Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції,  
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Нові абоненти Системи BankID НБУ 

Кількість абонентів Системи BankID НБУ продовжує зростати. 
Так, станом на 01 липня 2021 року система налічує 36 абонентів-
ідентифікаторів та 69 абонентів – надавачів послуг (з яких  8 
банків , які надають можливість відкривати банківські рахунки та 
гаманці з електронними грошима віддалено).  

Протягом ІІ кварталу 2021 року до системи приєднались:  

+5 абонентів-ідентифікаторів: 

АТ “Укрексімбанк”, АТ “Банк Кредит Дніпро”, АТ “Банк 3/4”, 

АТ “Комерційний Індустріальний банк”, АТ “АЙБОКС БАНК” 

+17 комерційних абонентів - надавачів послуг (з яких 4 банки, 10 

небанківських фінансових установ, недержавний пенсійний 

фонд та 2 інші комерційні установи). 

Із повним переліком абонентів можна ознайомитися тут. 
 

 

Статистика використання Системи BankID НБУ 

Система BankID НБУ набирає все більшої популярності. Про це 
свідчить не лише збільшення кількості учасників системи, але й 
активне використання системи для отримання різноманітних 
послуг, що потребують ідентифікації громадян.  

Кількість успішних електронних підтверджень електронної 
дистанційної ідентифікації користувачів за результатами другого 
кварталу 2021 року склала 5,2 млн штук та перевищила 
показники аналогічного періоду 2020 року в 3,3 рази. 

Щоденно здійснюється майже 60 тисяч успішних електронних 
дистанційних ідентифікацій користувачів з використанням 
Системи BankID НБУ. 
 

За 1 рік комерційного використання Системи BankID 
НБУ банки отримали 71 млн грн доходу 

01 липня 2021 року відзначаємо рік із моменту впровадження 

комерційної моделі використання Системи BankID НБУ. 

Протягом цього року абоненти-ідентифікатори  отримали від 
абонентів – надавачів послуг за успішні електронні 
підтвердження дистанційної ідентифікації користувачів дохід у 
розмірі 71 млн грн. 

Для надавачів адміністративних та державних послуг послуги з 
використання Системи BankID НБУ залишаються 
безкоштовними.  
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Більше про Систему BankID НБУ 

У травні 2021 року під час конференції XXI Payments & XIV 
Security EMA Conference заступник директора Департаменту 
платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ – Ольга 
Василєва розповідала про переваги Системи BankID НБУ та 
майбутні напрями розвитку її функціональності. 
Більше інформації тут. 

У червні 2021 року НБУ презентував плани щодо розвитку 
Системи BankID НБУ для комерційних учасників системи. Під час 
чергової онлайн-зустрічі учасникам були презентовані 
результати роботи Системи BankID НБУ, плани з її подальшого 
розвитку та пропозиції щодо оновлення функціоналу системи. 

Також обговорювали актуальні питання щодо роботи в Системі 
BankID НБУ: питання розрахунків, технології взаємодії, 
нормативної бази та використання методів віддаленої 
ідентифікації в цілому.  
Усі деталі тут. 
 

Зміни в нормативних документах Системи BankID НБУ 

З метою оптимізації та спрощення процесу залучення 
абонентів до Системи BankID НБУ було затверджено Публічну 
пропозицію НБУ на укладення Договору приєднання до Системи 
BankID НБУ. Розміщення Публічної пропозиції заплановано в 
серпні 2021 року на сторінці офіційного Інтернет  
представництва Національного банку України.  

Звертаємо увагу, що протягом трьох місяців після офіційного 
оголошення Публічної пропозиції, абоненти Системи BankID НБУ 
повинні забезпечити укладання Договору приєднання за новою 
формою. 

Детальна інформація щодо процедури приєднання до Публічної 
пропозиції буде доведена до відома після її розміщення. 

Нагадуємо, що з 01 липня 2021 року банки - ідентифікатори 
Системи BankID НБУ повинні забезпечити здійснення 
багатофакторної автентифікації користувача за кожним 
електронним запитом на електронну дистанційну ідентифікацію 
до моменту передавання персональних даних такого 
користувача з використанням Системи BankID НБУ.  

З вимогами можна ознайомитися тут. 
 

Що нового в розділі про Систему BankID НБУ? 

Створено розділ “Корисні матеріали” (тут  статистика і новини). 
Розміщено відео інструкцію процесу ідентифікації. 
А ще з’явився зручний пошук абонентів системи. 
Далі буде! 

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/2875363679344452
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-prezentuvav-plani-schodo-rozvitku-sistemi-bankid-nbu?fbclid=IwAR0BXSge6eL5WOFxtnY0X4WHNiQVdPpqhG8tV06hTAWRGz-OOJwVdx8RL0Y
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_27042021_35
https://bank.gov.ua/ua/bank-id-nbu
https://youtu.be/npCBq_bltbo

