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Мобільні платежі «СМАРТ-ГРОШІ» від Київстар
Київстар у партнерстві з НПС «ПРОСТІР» запустив платформу
мобільних платежів «СМАРТ-ГРОШІ».
«СМАРТ-ГРОШІ» ‒ повноцінний мобільний гаманець, який дає
змогу здійснювати платежі і грошові перекази в зручному для
клієнта форматі.
Завдяки рішенню, створеному на базі електронних грошей НПС
«ПРОСТІР», клієнт може легко здійснювати безготівкові платежі
в будь-якій точці України, використовуючи баланс свого
мобільного телефону. З його допомогою гроші з мобільного
рахунка можна використовувати не тільки для оплати
телекомунікаційних послуг, а й оплачувати комунальні послуги,
рахунки за Інтернет/телебачення, квитки на різні види
транспорту, а також легко переказувати кошти з мобільного
рахунка одного абонента Київстар іншому.
Скористатися послугою «СМАРТ-ГРОШІ» можна за допомогою
додатка, доступного для завантаження в Play Market і Apple
Store, на сайті www.money.kyivstar.ua, а також за допомогою
USSD-кодів, SMS і чат-бота в месенджері Telegram.

Вітаємо нових учасників ПРОСТІР
Кількість учасників збільшилася!
У ІІІ кварталі 2018 року Платіжна організація «ПРОСТІР» уклала
договірні відносини з такими банками:

+4
банки

50

учасників

Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції,
просимо звертатися до Департаменту платіжних систем
та інноваційного розвитку Національного банку України

тел.: (044) 527-39-58, (067) 408-00-14
e-mail: prostir@bank.gov.ua
e-mail: Vladyslav.Dykyi@bank.gov.ua

ПРОСТІР-Класичний – новий продукт НПС «ПРОСТІР»
Лінійка карткових продуктів національної платіжної системи
розширюється!
Нещодавно НПС «ПРОСТІР» анонсувала картковий продукт
«ПРОСТІР-Винагорода» з підвищеним розміром міжбанківської
комісії за операції, здійснені у торговельно- сервісній мережі та
в мережі Інтернет (1,5%).

New!
!

Проте команда ПРОСТІР на цьому не зупиняється і рада
представити новий продукт «ПРОСТІР-Класичний».
Основна перевага такого продукту – знижений тариф для
банків-емітентів платіжних карток НПС «ПРОСТІР», який
становить лише 2 грн за операції з видачі коштів готівкою в
платіжному пристрої (за кожну трансакцію).
Цей продукт дає змогу банкам реалізувати концепцію
безплатного зняття коштів у будь-якому банкоматі учасників
системи. Відповідно клієнтам банку не потрібно заздалегідь
турбуватися про зняття коштів з картки НПС «ПРОСТІР», що
допоможе частіше здійснювати безготівкові розрахунки.

АКЦІЯ: «Дивись українське разом з ПРОСТІР.
«Скажене весілля»
Команда ПРОСТІР інформує про завершення чергової акції для
кіноманів за участю таких банків-емітентів карток національної
платіжної системи: АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк
Аваль», Полікомбанк, ПАТ «РВС БАНК», АБ «УКРГАЗБАНК»,
ПАТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «СКАЙ БАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК».
Учасниками акції стали держателі платіжних карток ПРОСТІР, які
активно розраховувалися ними в торговельній мережі та
мережі Інтернет. Акція тривала з 01 до 23 вересня 2018 року,
переможці обиралися банком методом випадкової вибірки.
Щасливі переможці вже отримали виграшні квитки на показ
сучасної комедії «Скажене весілля», під час якого зможуть
відчути вихор шалених приготувань до весілля та стати
учасниками битви з власними стереотипами.

Платіжний термінал не приймає
картку ПРОСТІР?
Поспішай повідомити про це!

Для оперативного вирішення такої ситуації та для
підвищення якості обслуговування своїх користувачів,
розроблено форму зворотного зв’язку на сайті
www.prostir.gov.ua

Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції,
просимо звертатися до Департаменту платіжних систем
та інноваційного розвитку Національного банку України

тел.: (044) 527-39-58, (067) 408-00-14
e-mail: prostir@bank.gov.ua
e-mail: Vladyslav.Dykyi@bank.gov.ua

Нові можливості для банків-учасників НПС «ПРОСТІР»
У ІІІ кварталі 2018 року до НПС «ПРОСТІР» приєднався новий
оператор послуг платіжної інфраструктури – ТОВ «ІЗІ СОФТ»,
який виконує функції незалежного процесингового центру з
оброблення операцій із електронними грошима
НПС «ПРОСТІР».
Упроваджувати продукти на базі електронних грошей
НПС «ПРОСТІР» відтепер ще простіше!
Колеги, сподіваємося на плідну співпрацю!

Ще один банк-учасник розпочинає емісію платіжних
карток НПС «ПРОСТІР».
Раді представити новий погоджений дизайн платіжної картки
ПРОСТІР від АТ «БАНК СІЧ».
На сьогодні 14 українських банків випускають картки
національної платіжної системи.

Ще більше розрахунків із використанням карток ПРОСТІР
Відтепер на сайті агенства tickets.ua держателі платіжних карток
НПС «ПРОСТІР» мають змогу здійснити бронювання чи оплату
вартості авіаквитків, залізничних та автобусних квитків, готелів,
квитків на концерт, у кіно та на інші заходи, а також сплатити за
страхування, оренду авто тощо.
Ще більше операцій у мережі Інтернет!

Розширення платіжної інфраструктури ПРОСТІР
Завдяки плідній співпраці з банками-учасниками
НПС «ПРОСТІР» уже більше 90% мережі торговельних платіжних
терміналів українських банків приймає до оплати платіжні
картки НПС «ПРОСТІР».
Дякуємо, колеги!

>90%

3

Що нового в нормативних документах НПС «ПРОСТІР»?



Порядок роботи з криптографічними ключами модулів безпеки Національної платіжної системи
«Український платіжний простір» (протокол від 03.09.2018 № 20);
Зміни до Правил Національної платіжної системи «Український платіжний простір» [протокол від
07.06.2013 № 213 (зі змінами)].

