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Перелік
міжбанківських комісійних за операціями, що
виконуються в Національній платіжній системі
“Український платіжний простір” (далі – ПРОСТІР) за
операціями з електронними платіжними засобами
ПРОСТІР
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Перелік
міжбанківських комісійних за операціями, що виконуються в Національній
платіжній системі “Український платіжний простір” (далі – ПРОСТІР) за
операціями з електронними платіжними засобами ПРОСТІР
Міжбанківська комісійна винагорода

№

Розмір,
% від суми
Платник
трансакції/грн
2
3
4
Міжбанківська комісія за проведення оплати товарів чи послуг у торгівельній
мережі / оплати товарів чи послуг з одночасною видачею торговцем готівки
(застосовується до суми оплати за товари чи послуги), за кожну трансакцію,
проведену через платіжний термінал:
картка з магнітною смугою
1,30%
картка з чипом
1,30%
продукт “ПРОСТІР-Винагорода”1
1,70%2
(незалежно від носія інформації)
Назва комісійної винагороди

1
1

продукт “ПРОСТІР-Класичний”3
(незалежно від носія інформації)

1,30%
1,60%
(з 01.08.2020 по
31.03.2021)

кобейджингова картка “ПРОСТІР-UPI4”
(незалежно від носія інформації)

2

Еквайр сплачує
емітенту

1,50%
(з 01.04.2021 по
30.09.2021)

1,30%
(з 01.10.2021)
Міжбанківська комісія за проведення операції з видачі коштів готівкою в
платіжному пристрої / операції з видачі коштів готівкою при здійсненні операції
оплати товарів чи послуг з одночасною видачею торговцем готівки
(застосовується до суми видачі готівки), за кожну трансакцію:
картка з магнітною смугою
0,50% + 2,00 грн

випуск продукту “ПРОСТІР-Винагорода” здійснюється емітентом у рамках діапазону (рейнджу),
перша цифра якого дорівнює 4.
2
За продуктом “ПРОСТІР-Винагорода” емітент зобов’язаний забезпечити повернення коштів на
поточний рахунок клієнта та/або шляхом нарахуванням бонусів, балів, винагороди тощо (у т.ч. для
повернення певного процента вартості товару/послуги партнером (торговельною організацією,
кешбек-агрегатором тощо)) у розмірі не менше 0,30% від суми трансакції
3
випуск платіжної картки “ПРОСТІР-Класичний” здійснюється емітентом у рамках діапазону
(рейнджу), перша цифра якого дорівнює 5.
4
Union Pay International
1

3
Міжбанківська комісійна винагорода

№

Назва комісійної винагороди
1

2
картка з чипом
продукт “ПРОСТІР-Винагорода”
(незалежно від носія інформації),
продукт “ПРОСТІР- Класичний”
(незалежно від носія інформації),
кобейджингова картка “ПРОСТІР- UPI”
незалежно від носія інформації)

Розмір,
% від суми
трансакції/грн
3
0,50% + 2,00 грн

4

5
5.1

4
Емітент
сплачує еквайру

2,00 грн.

1,00 грн
3

Платник

Міжбанківська комісія за проведення
операції з переказу коштів з картки на
картку (за кожну трансакцію)

0,50 грн

продукт “ПРОСТІР-Винагорода”

1,70%2

продукт “ПРОСТІР-Класичний”

1,50%

Еквайр сплачує
емітенту–
ініціатору

Еквайр
сплачує
емітенту–
отримувачу
Міжбанківська комісія за проведення оплати товарів чи послуг в мережі
Інтернет (за кожну трансакцію):

Кобейджингова картка “ПРОСТІР- UPI”

1,60%
(з 01.08.2020
по 30.09.2021)

інша картка ПРОСТІР

1,50%
(з 1.10.2021)
1,50%

Еквайр сплачує
емітенту

Міжбанківська комісія за проведення операції оплати відповідно до визначеного
переліку кодів категорій отримувачів:
в громадському транспорті (MCC 4111,
4789 - Transportation – Suburban and Local
Commuter Passenger, including Ferries)

0,50% 5
1

Еквайр сплачує
емітенту

За продуктом “ПРОСТІР-Винагорода” емітент зобов’язаний забезпечити повернення коштів на
поточний рахунок клієнта та/або шляхом нарахуванням бонусів, балів, винагороди тощо (у т.ч. для
повернення певного процента вартості товару/послуги партнером (торговельною організацією,
кешбек-агрегатором тощо)) у розмірі встановленому на розсуд емітента відповідно до умов договору з
клієнтом.

1

5

4
Міжбанківська комісійна винагорода

№

Назва комісійної винагороди
1

5.2

5.3

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

2
комунальні послуги – електроенергія, газ,
вода, санітарія (МСС 4900 – Utilities, Gas,
Water, Sanitary)
урядові послуги, які раніше ніде не
класифікувалися (МСС 9399 – Government
Service (Not Elsewhere Classified)

Розмір,
% від суми
трансакції/грн
3

Платник
4

судові виплати, включаючи аліменти і
дитячу підтримку (МСС 9211 – Court
Costs, Including Alimony and Child Support)
штрафи (МСС 9222 – Fines)
задаток і платіжні зобов’язання (МСС
9223 – Bail and Bond Payments)
податкові платежі (МСС 9311 – Tax
Payments)
державні поштові послуги (МСС 9402 –
Postal Services (Government only))
луна-парки, карнавали, цирки (MCC 7996 Amusement Parks, Carnivals, Circuses)
туристичні атракціони та шоу (МСС 7991
– Tourist Attractions and Exhibits)
театральні продюсерські агентства (МСС
7922 – Theatrical Producers (Except Motion
Pictures), Ticket Agencies)

Заступник Голови Ради,
Заступник директора Департаменту
платіжних систем та інноваційного
розвитку – начальник управління
роздрібних платежів
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