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Акція від ПРОСТІР «Викрадена принцеса:
Руслан і Людмила»
Завершився розіграш квитків на показ
українського анімаційного фільму «Викрадена
принцеса:
Руслан
і
Людмила»
від
НПС «ПРОСТІР». Акція тривала з 06.02.2018 до
01.03.2018.
Це вже друга Акція із серії «Дивись українське
разом з ПРОСТІР», у якій на цей раз взяли
участь дев’ять банків, серед чиїх клієнтів
визначено 100 переможців.
Переможцями стали держателі платіжних
карток НПС «ПРОСТІР», що здійснили
найбільшу кількість операцій у торговельній
мережі та у мережі Інтернет.
Команда НПС «ПРОСТІР» висловлює свою подяку за ініціативність банків учасників системи щодо організації акції. НПС «ПРОСТІР» планує і надалі
проводити цікаві заходи та розіграші призів.
Детальні умови акції на сайті www.prostir.gov.ua

ЕМІТЕНТИ, ЯКІ ДОЛУЧИЛИСЬ ДО ІНІЦІАТИВИ:
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Оновлення нормативної бази
Шахрайські операції з платіжними картками набувають все більшого
поширення. Незважаючи на зростання фінансової обізнаності держателів
платіжних карток, шахрайські схеми постійно оновлюються та
вдосконалюються. Для мінімізації ризику здійснення таких операцій в
НПС «ПРОСТІР» розроблено:




Методичні рекомендації щодо параметрів моніторингу операцій із
використанням електронних платіжних засобів Національної платіжної
системи «Український платіжний простір» (протокол від 30.01.2018
№ 57/2/2018)
Положення про організацію захисту даних платіжних карток Національної
платіжної системи «Український платіжний простір» (протокол від
26.03.2018 № 57/6/2018)

Стратегія розвитку НПС «ПРОСТІР»
Раді повідомити, що рішенням Правління НБУ від 20 березня 2018 року
№ 162-рш затверджено Стратегію розвитку національної платіжної системи
«Український платіжний простір» до 2022 року.
Основною метою стратегії є забезпечення сталого розвитку НПС «ПРОСТІР», як
одного із ключових напрямків проекту А9 «Cashless economy», для
забезпечення потреб споживачів у зручних, доступних та безпечних
розрахунках на території України, посилення конкуренції на ринку платіжних
карток в Україні, а також підвищення рівня національної безпеки в платіжній
сфері.
Колеги,
сподіваємось на продовження
плідної та взаємовигідної співпраці!

ВІТАЄМО З
ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО
СИСТЕМИ ПРОСТІР

В першому кварталі поточного року було
проведено підключення ПАТ «РАДАБАНК» до
Центрального Маршрутизатора та проведено
налаштування банкоматно-термінальної мережі.
Мережа прийому карток національної платіжної
системи збільшується!
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Global Money Week
НПС «ПРОСТІР» разом з партнерами Ощадбанк та ПластикКарта взяли участь у
проведенні Всесвітнього тижня грошей Global Money Week. Протягом вихідних
17-18 березня, коли Національний банк України вперше відчинив свої двері
для відвідувачів, у його приміщенні було організовано зону Сashless.
Гості, серед яких переважали підлітки і діти, мали можливість дізнатись про
особливості безготівкових розрахунків, безпеку карткових платежів, цікаві
факти про виготовлення пластикових карток та отримати детальну інформацію
про Національну платіжну систему. Всього на захід завітало близько 700
відвідувачів.
Global Money Week (Всесвітній тиждень грошей) – щорічна глобальна
ініціатива, що включає акції та заходи по всьому світу. Мета Global Money Week
- звернути увагу громадськості на фінансову освіту і фінансову грамотність,
надихнути дітей і молодь дізнатися більше про гроші та заощадження, про те,
як заробляти та управляти власними фінансами, вести бізнес тощо. А також
розповісти дітям і молоді про всі аспекти, пов'язані з грошима, за допомогою
веселих та інтерактивних заходів.

НАШІ

КОНТАКТИ

Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції, просимо
звертатися до Департаменту платіжних систем та інноваційного
розвитку НБУ:

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

(044) 527-39-58, (067) 408-00-14
Vladyslav.Dykyi@bank.gov.ua
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