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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 
 

 
 

 

30 липня 2020 року м. Київ № 109 

 

 

Про затвердження Змін до Положення про 

Систему BankID Національного банку України 

 

Відповідно до статей 7, 15, 56  Закону України “Про Національний банк 

України”, статей 5, 9 Закону України “Про електронні довірчі послуги”, з метою 

врегулювання роботи єдиної Системи BankID Національного банку України 

Правління Національного банку України постановляє: 

 

1. Затвердити Зміни до Положення про Систему BankID Національного 

банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку 

України від 17 березня 2020 року № 32, що додаються.  

 

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 

Національного банку України Сергія Холода. 

 

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

опублікування. 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 57 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Постанова Правління  

Національного банку України  

30 липня 2020 року № 109 

 

 

 

 

Зміни до Положення про Систему BankID  

Національного банку України 

 

 

1. У пункті 3 розділу І: 

 

1) підпункт 2 викласти в такій редакції: 

“2) абонент – надавач послуг – юридична особа-резидент приватного або 

публічного права, яка має укладений з Національним банком договір приєднання 

до Системи BankID Національного банку та отримує персональні дані 

користувача засобами Системи BankID Національного банку і надає послуги 

цьому користувачу на території України;”; 

 

2) пункт після підпункту 8 доповнити трьома новими підпунктами 81–83 

такого змісту: 

“81) гарантійний внесок – сума коштів, яка перерахована абонентом –

надавачем послуг до гарантійного фонду на рахунок, відкритий у 

Розрахунковому банку, для покриття ризиків невиконання своїх зобов’язань 

перед абонентами-ідентифікаторами та Національним банком за надані послуги, 

які отримані з використанням Системи BankID Національного банку; 

 

82) гарантійне забезпечення – сума коштів відповідно до обраного пакета 

послуг, яка перерахована абонентом – надавачем послуг на рахунок, відкритий у 

Розрахунковому банку, з метою забезпечення виконання своїх зобов’язань за 

звітний період перед абонентами-ідентифікаторами та Національним банком за 

надані послуги, які отримані з використанням Системи BankID Національного 

банку; 

 

83) гарантійний фонд – фонд покриття ризиків неплатежів за послугами, 

отриманими абонентами – надавачами послуг із використанням Системи BankID 

Національного банку;”; 

 

3) пункт після підпункту 15 доповнити новим підпунктом 151 такого змісту: 

“151) пакет послуг – набір певної кількості успішних електронних 

підтверджень електронної дистанційної ідентифікації користувачів;”. 

 

2. Друге речення пункту 8 розділу ІІ викласти в такій редакції: 

“Національний банк для виконання функцій Розрахункового банку здійснює 
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облік коштів, що надходять від абонентів – надавачів послуг як гарантійне 

забезпечення та гарантійні внески на відповідних рахунках у балансі 

Національного банку, та забезпечує розрахунки між Абонентами відповідно до 

документів, затверджених рішенням Ради на підставі цього Положення.”. 

 

3. У розділі ІІІ: 

 

1) пункт 30 викласти в такій редакції: 

“30. Абонент – надавач послуг зобов’язаний:  

 

1) до початку роботи в  Системі BankID Національного банку офіційним 

листом повідомити Національний банк про перелік ключів відповідно до вимог 

специфікації взаємодії, які використовуватимуться для ініціювання запитів на  

електронну дистанційну ідентифікацію користувача; 

 

2) повідомити Національний банк про зміни переліку ключів відповідно до 

вимог специфікації взаємодії, які використовуватимуться для ініціювання 

запитів на електронну дистанційну ідентифікацію користувача не пізніше ніж за 

три робочих дні до впровадження таких змін. ”; 

 

2) підпункт 2 пункту 33 викласти в такій редакції: 

“2) розкривати користувачу інформацію відповідно до законодавства 

України про умови та порядок надання послуги, для якої здійснюється 

електронна дистанційна ідентифікація користувача засобами Системи BankID 

Національного банку. 

 Інформація повинна бути розміщена в місці надання послуги користувачу 

та/або на власному вебсайті абонента – надавача послуг та містити: 

перелік послуг, які надаються абонентом – надавачем послуг, порядок та 

умови їх надання; 

вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) за послуги; 

інформацію про механізми захисту прав споживачів.”; 

  

3) розділ після пункту 33 доповнити двома  новими пунктами 331 та 332 

такого змісту: 

“331.. Абонент – надавач послуг зобов’язаний: 

 

1) використовувати Систему BankID Національного банку для надання тих 

послуг користувачу, що заявлені ним у заяві про намір приєднання до Системи 

BankID Національного банку з урахуванням вимог, установлених у підпункті 2 

пункту 331 розділу ІІІ цього Положення;  
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2) повідомляти офіційним листом Національний банк про зміни в переліку 

послуг, які надаватимуться користувачу, не пізніше ніж за три робочих дні до 

впровадження таких змін. 
 

332. Національний банк має право здійснювати моніторинг послуг, які 

надаються користувачу абонентом – надавачем послуг із використанням 

Системи BankID Національного банку на відповідність переліку послуг, що були 

ним заявлені в заяві про намір приєднання до Системи BankID Національного 

банку та повідомлені Національному банку відповідно до пункту 331 розділу ІІІ 

цього Положення (далі – моніторинг послуг). 

Національний банк має право в разі встановлення порушень під час 

моніторингу послуг тимчасово зупинити роботу абонента – надавача послуг у 

Системі BankID Національного банку без розірвання Договору приєднання до 

усунення ним  виявлених порушень у порядку, передбаченому в пункті 331  

розділу ІІІ цього Положення.”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


