
 

 

IV квартал 
2021 року НОВИНИ 

 

З Новим роком! 

Команда ПРОСТІР & BankID НБУ вітає із Новим роком! Нехай 2022 

рік буде щедрим на цікаві плани, нові досягнення та професійні 

перемоги! 

Невичерпної енергії в досягненні поставлених цілей, оптимізму, 

наснаги на втілення всіх задумів та проєктів! 
 

За підсумками 2021 року ПРОСТІР – це: 

56 учасників, з яких 37 здійснюють еквайринг та/або емісію 

карток ПРОСТІР. 

Широка мережа приймання карток. Обслуговування карток 

ПРОСТІР у понад 98% термінальної мережі України та 95% 

мережі “Інтернет”. 

Швидкі перекази з картки на картку (Р2Р-перекази). 

Р2Р-перекази доступні між картками ПРОСТІР, із карток ПРОСТІР 
на картки міжнародних платіжних систем (МПС), із карток МПС 
на картки ПРОСТІР. Функціонал Р2Р-переказів реалізовано: 

– учасниками ПРОСТІР – власниками сервісів Р2Р еквайрингу 
(АТ ”Ощадбанк”, АТ “Райффайзен Банк”, АТ “АЛЬФА-БАНК”, 
АТ ”Укрпошта”, АТ “БАНК ФОРВАРД”, АТ “АКБ “КОНКОРД”) та 
процесинговими центрами; 

– платіжними провайдерами (portmone, easypay, ipay, platon). 

Зручне поповнення готівкою карток ПРОСТІР: 

– у терміналах самообслуговування IBOX; 
– у терміналах самообслуговування мережі Sistema; 
– у відділеннях АТ ”Укрпошта” (через платіжні термінали); 
– у терміналах самообслуговування та у відділеннях 14 банків – 
партнерів сервісу MONEGO компанії IPay.ua. 

Безпечні розрахунки картками ПРОСТІР у мережі “Інтернет”. 

Завершено на рівні Центрального маршрутизатора технічне 

впровадження системи Directory Server, яка підтримує 

технологію  3-D  Secure  версії  2.2.0  (EMV  3-D  Secure).  Технічна  
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Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції,  
просимо звертатися до Департаменту платіжних систем  
та інноваційного розвитку Національного банку України 

Емісія ПРОСТІР 

У IV кварталі 2021 року емісія карток ПРОСТІР із безконтактною 

технологією стала доступна і для банків-учасників, які 

користуються послугами процесингового центру TAS Link. 

Також АТ “БАНК “ПОРТАЛ” та АТ “АКБ “КОНКОРД” затвердили 

дизайн карток для початку емісійної діяльності в  ПРОСТІР. 

Колеги, дякуємо за плідну співпрацю! 
 

Акції від ПРОСТІР “Спіймай удачу – карткою ПРОСТІР 
покупки оплачуй” 

ПРОСТІР разом із банками, які розпочали емісію карток ПРОСТІР 

за новими продуктами, – АБ “Укргазбанк”, АТ “АЛЬФА-БАНК” і 

Полікомбанк провели спільні акції наприкінці 2021 року. 

За результатами акції переможцями стали найактивніші 

власники карток ПРОСТІР, що здійснили найбільшу кількість 

операцій у торговельній мережі та в мережі “Інтернет”. 

Переможці отримали приємні подарунки – мультибрендові 

сертифікати номіналом 500 грн. 
 

Плани ПРОСТІР на 2022 рік 

Запуск нових проєктів з емісії карток ПРОСТІР.  

Залучення небанківських фінансових установ (НФУ) до 

проєктів з емісії карток ПРОСТІР.  

Про поточні тарифи та переваги ПРОСТІР тут. 

Імплементація технології ПРОСТІР 3-D Secure версії 2.2.0 

(EMV 3-D Secure) з боку учасників системи та їх процесингових 

центрів. 

Продовження розширення мережі приймання карток 

ПРОСТІР. 

Проведення ініціатив із просування ПРОСТІР разом з 

учасниками системи. 
 

Фейсбук 

Запрошуємо підписатися на нашу сторінку в мережі “Фейсбук”

2022 

https://promo.bank.gov.ua/prostir-ukrgasbank/
https://promo.bank.gov.ua/prostir-alfa-bank/
https://promo.bank.gov.ua/prostir-policombank/
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 

За підсумками 2021 року Система BankID НБУ – це: 

39 абонентів-ідентифікаторів (+13 приєдналися протягом 
2021 року) та 92 абоненти – надавачі послуг (+54 нових абонентів 
– надавачів послуг за рік). 

Уже 99,6% власників платіжних карток українських банків мають 
можливість отримувати онлайн-послуги з використанням 
Системи BankID НБУ. У тому числі отримувати швидкий доступ до 
сервісів Міністерства цифрової трансформації України: додатку 
“Дія” (е-підтримка, COVID-сертифікати зокрема), id.gov.ua. 

Детальний перелік діючих абонентів тут. 

Посилена безпека персональних даних користувачів системи. 

39 абонентів-ідентифікаторів успішно реалізували технологію 
багатофакторної автентифікації користувачів для підтвердження 
передавання їхніх персональних даних із використанням 
Системи BankID НБУ. 

Спрощена процедура приєднання абонентів до системи. 

Протягом 2021 року всі підключені абоненти системи 
приєдналися до нової Публічної пропозиції на укладення 
Договору приєднання до Системи BankID НБУ, що спрощує 
процедуру вступу та подальшу роботу. 

Зростання кількості успішних ідентифікацій. 

Протягом 2021 року кількість успішних ідентифікацій становила 
30,2 млн штук та в чотири рази перевищила показники 2020 року 
і майже в 100 разів – результати 2019 року. 

У грудні 2021 року Система BankID НБУ перетнула межу в 110 
успішних ідентифікацій користувачів за одну хвилину. 

 
Дохід абонентів-ідентифікаторів. 

За результатами 2021 року дохід абонентів-ідентифікаторів за 
успішні електронні підтвердження дистанційної ідентифікації 
користувачів становив 158,8 млн грн. 
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Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції,  
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Зміни в нормативних документах Системи BankID НБУ 

Затверджено нову Специфікацію взаємодії, яка посилює 
вимоги до інформаційної безпеки, обміну даними, а також 
розширює перелік даних про клієнта, які можуть передаватися з 
використанням системи. 

Ознайомитися зі Специфікацією можна тут. 

З 01 січня 2022 року введено в дію зміни до Порядку 
розрахунків між абонентами в Системі BankID НБУ відповідно до 
вимог Договору приєднання, Договору розрахунків, 
удосконалено порядок та процеси, пов’язані зі здійсненням 
розрахунків абонентів з іншими абонентами та НБУ за послуги в 
Системі BankID НБУ. 

Ознайомитися з Порядком розрахунків можна тут. 

Із документами Системи BankID НБУ можна ознайомитися у 
відповідному розділі за посиланням тут. 
 

Плани Системи BankID НБУ на 2022 рік 

Плануємо і надалі активне підключення абонентів до 
системи:  

– банків-ідентифікаторів; 

– комерційних абонентів – надавачів послуг, у тому числі банків 
у ролі надавачів послуг. 

Упровадити тарифи на послуги Системи BankID НБУ, що 
дасть змогу НБУ забезпечити подальший розвиток системи та 
впровадження нових сервісів, послуг.  

Детальніше тут. 

Упровадити диференційовані міжабонентські тарифи 
залежно від обсягу даних, що передаються через Систему BankID 
НБУ, а також уніфіковані набори даних, які міститимуть різний 
перелік інформації про користувача залежно від специфіки 
послуги, яку  йому надає абонент. 

Реалізувати функцію перевірки належності платіжної картки 
користувачу, який ініціював запит на віддалену ідентифікацію. 

Упровадження цього функціоналу сприятиме мінімізації ризиків 
здійснення шахрайських операцій під час надання дистанційних 
послуг, що передбачають зарахування коштів за реквізитами 
платіжної картки. 

Запустити особистий кабінет для абонентів системи з метою 
спрощення комунікації та обміну інформацією між абонентами 
та НБУ. 

2022 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Specification_BankID_NBU_Bank_v1.0.pdf
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Poryadok_rozrahunkiv_BankID_2022.pdf
https://bank.gov.ua/ua/bank-id-nbu/documents
https://bank.gov.ua/ua/news/all/u-sistemi-bankid-nbu-zaprovadjuyutsya-tarifi-dlya-yiyi-uchasnikiv

