
 

 

IІІ квартал 
2021 року НОВИНИ 

 

Як поповнити готівкою картку ПРОСТІР? 

Розраховуватися всюди з картками ПРОСТІР – це так звично та 

просто, а відтепер картку ПРОСТІР так само легко поповнити для 

подальших активних розрахунків. 

Поповнити готівкою картку ПРОСТІР можна: 

за допомогою сервісу MONEGO компанії IPay.ua, який 

реалізовано спільно з ПАТ “БАНК ВОСТОК”. 

Сервіс дає змогу здійснювати грошові перекази в касі одного з 

14 банків-партнерів (це більше 2 300 відділень) або в терміналах 

самообслуговування, на яких є знак MONEGO; 

у терміналах самообслуговування IBOX.  

До ваших послуг більше 7 000 терміналів IBOX в Україні. 

Також поповнити картки ПРОСТІР можна в касах та терміналах 

самообслуговування банку, що є емітентом цієї картки. 

Умови для впровадження нових продуктів на базі ПРОСТІР, 

зокрема кредитних карток, стали ще сприятливішими. 

Партнери, радіємо нашим спільним здобуткам. 
 

Р2Р-перекази в ПРОСТІР 

Картки ПРОСТІР так само швидко і просто можна поповнити і 
безготівковим шляхом, за допомогою сервісу переказу  коштів із 
картки на картку (Р2Р-перекази). 

Потрібно переказати кошти з картки ПРОСТІР? Без проблем! 

Протягом ІІІ кварталу 2021 року ще два банки налаштували цей 
сервіс на власних ресурсах: 

АТ “БАНК ФОРВАРД” та АТ “АКБ “КОНКОРД” 

Нагадуємо, всі найпопулярніші сервіси з Р2Р-переказів уже 
працюють із ПРОСТІР: portmone, easypay, ipay, platon. 

Також Р2Р-перекази доступні на сайтах АТ ”Ощадбанк”, 
АТ “Райффайзен Банк”, АТ “АЛЬФА-БАНК”, АТ ”Укрпошта”.  

https://cutt.ly/2WpsGiZ
https://ibox.ua/map
https://www.forward-bank.com/payments/visa-money-transfer/
https://ecom-concord.procard.ua/transferindexnew.jsp
https://ecom-concord.procard.ua/transferindexnew.jsp
https://www.forward-bank.com/payments/visa-money-transfer/
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Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції,  
просимо звертатися до Департаменту платіжних систем  
та інноваційного розвитку Національного банку України 

Учасники ПРОСТІР 

Команда ПРОСТІР вітає АТ “Полтава-банк” та АТ “БАНК 3/4” з 
успішним підключенням до системи ПРОСТІР. 

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю! 
 

EMV 3-D Secure + ПРОСТІР = ще безпечніші розрахунки  

Раді повідомити, що в ПРОСТІР завершено технічне 
впровадження системи Directory Server, яка підтримує 
технологію 3-D Secure версії 2.2.0 (EMV 3-D Secure). Нині триває 
підготовка технічної документації для забезпечення дослідної 
експлуатації з учасниками ПРОСТІР.  

До кінця цього року учасники ПРОСТІР отримають специфікацію 
для її подальшої інтеграції. 

Підтримка технології EMV 3-D Secure є новим важливим етапом 
розвитку Національної платіжної системи, що надає її 
користувачам додатковий захист платежів у мережі Інтернет. 

Також, як свідчить досвід, використання EMV 3-D Secure дає 
змогу підвищити рівень конверсії (тобто збільшити частку 
успішних платежів). Відповідно це робить взаємодію з 
власниками карток ПРОСТІР ще вигіднішою і для торговців.  
 

Емісія ПРОСТІР 

Як ми повідомляли в попередньому віснику новин, емісія карток 

ПРОСТІР доступна і для банків-учасників, які користуються 

послугами процесингового центру ПУМБ.  

Так, ПуАТ “КБ “АКОРДБАНК” уже завершив усі необхідні роботи з 

упровадження емісійного напряму та затвердив дизайн 

майбутніх карток ПРОСТІР: 

 

Очікуємо на запуск емісії найближчим часом. 
 

Фейсбук 

Традиційно запрошуємо вас підписатися на нашу сторінку в 
мережі “Фейсбукˮ. 

Приєднуйтеся в один клік та будьте в курсі всіх новин ПРОСТІР.  

EMV 3-D Secure 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Digest_2021-Q2.pdf?v=4
https://m.facebook.com/prostircards/
https://m.facebook.com/prostircards/
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Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції,  
просимо звертатися до Департаменту платіжних систем  
та інноваційного розвитку Національного банку України 

Нові абоненти Системи BankID НБУ 

Протягом ІІІ кварталу 2021 року до системи приєдналися 13 
нових комерційних абонентів – надавачів послуг та один 
абонент-ідентифікатор (АТ “Полтава-Банк”). 

Станом на 01 жовтня 2021 року система налічувала 80 абонентів 

– надавачів послуг та 37 абонентів-ідентифікаторів.  

Уже більш як 99% власників платіжних карток українських банків 

мають можливість отримувати онлайн-послуги з використанням 

Системи BankID НБУ. 

Із повним переліком абонентів можна ознайомитися тут. 
 

 

Посилення безпеки в Системі BankID НБУ 

Абоненти-ідентифікатори Системи BankID НБУ протягом 

поточного року активно здійснювали роботу з упровадження 

процедури багатофакторної автентифікації користувача. 

Багатофакторна автентифікація здійснюється за електронним 

запитом користувача на дистанційну ідентифікацію до моменту 

передачі його персональних даних з використанням Системи 

BankID НБУ. 

На сьогодні абоненти-ідентифікатори вже завершили всі 

необхідні налаштування та успішно використовують технологію 

багатофакторної автентифікації для підвищення безпеки 

персональних даних користувачів у цифровому сучасному світі. 

Клієнти банків проходять процедуру багатофакторної 
автентифікації, наприклад, шляхом введення логіна та пароля 
доступу до інтернет-банкінгу (у т. ч. мобільного банкінгу чи 
іншого сервісу банку)/номера картки + коду підтвердження, 
отриманого в смс-повідомленні від свого банку-емітента. 
 

Зміни в нормативних документах Системи BankID НБУ 

Нагадуємо, що 26 серпня 2021 року Національним банком було 
оголошено публічну пропозицію Національного банку України 
на укладення договору приєднання до Системи BankID НБУ, яку 
розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва НБУ 
тут. 

Звертаємо увагу, що обов’язковою умовою для продовження 
роботи абонентів у Системі BankID НБУ є їх приєднання до 
публічної пропозиції Системи BankID НБУ в термін до 26 
листопада 2021 року. 

  

≥99% 
власників 

карток 

https://bank.gov.ua/ua/bank-id-nbu/abonents#section3
https://bank.gov.ua/ua/news/all/publichna-propozitsiya-nbu-na-ukladennya-dogovoru-priyednannya-do-sistemi-bankid-nbu
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Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції,  
просимо звертатися до Департаменту платіжних систем  
та інноваційного розвитку Національного банку України 

Статистика використання Системи BankID НБУ 

А ви знали, що починаючи із серпня 2021 року, майже кожної 
секунди відбувається успішне підтвердження електронної 
дистанційної ідентифікації користувача з використанням 
Системи BankID НБУ? 

Так, протягом третього кварталу 2021 року кількість  успішних 
ідентифікацій становила 6,8 млн штук та в 3,2 раза перевищила 
показники аналогічного періоду 2020 року.  

Щоденно здійснюється майже 61 тисяча успішних електронних 
дистанційних ідентифікацій користувачів із використанням 
Системи BankID НБУ. 

 
 

Комерційне використання Системи BankID НБУ 

Абоненти-ідентифікатори, а на сьогодні – це українські банки, які 
підключені до Системи BankID НБУ, продовжують отримувати 
значний дохід від абонентів – надавачів послуг за успішні 
електронні підтвердження дистанційної ідентифікації 
користувачів. 

Так, дохід абонентів-ідентифікаторів за результатами третього 
кварталу 2021 року становив 47,2 млн грн, що на 38% перевищує 
показники попереднього кварталу. 

Підтвердження електронної ідентифікації для абонентів – 
надавачів державних та адміністративних послуг з 
використанням Системи BankID НБУ є безплатним. 
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