IІІ квартал
2019 року

НОВИНИ

Емісія карток ПРОСТІР
Починаючи із серпня 2019 року АТ “БАНК ФОРВАРД” здійснює
випуск “КОКО КАРД” на базі продукту ПРОСТІР-Винагорода. Такі
картки дають змогу отримувати кешбек із кожної покупки.
Більше про “КОКО КАРД” тут
Також АБ “УКРГАЗБАНК” після міграції на власний процесинговий
центр відновив випуск карток для зарахування пенсій та інших
соціальних виплат на базі нового продукту ПРОСТІР-Класичний.
Клієнти АТ “БАНК ФОРВАРД” та АБ “УКРГАЗБАНК”, які отримали
картку ПРОСТІР, узяли участь в акції “Дивись українське разом з
ПРОСТІР”.
Найактивніші учасники акції вже переглянули український фільм
“Фокстер & Макс”, зйомки якого проходили в Києві за підтримки
Державного агентства України з питань кіно.

ПРОСТІР & Paycell
Раді повідомити, що найближчим часом стартує проєкт з одним
із найбільших телекомунікаційних операторів мобільного зв’язку
lifecell.
У листопаді фінансова компанія Paycell разом із ПАТ “БАНК
ВОСТОК” запропонує ринку наперед оплачену картку ПРОСТІР.
Продукт на базі електронних грошей ПРОСТІР:
o

надасть можливість використання коштів на балансі
мобільного телефону та на електронному гаманці;

o

прийматиметься в торговельно-сервісній мережі, в мережі
Інтернет і в банкоматах;

o

можна буде поповнити за допомогою платіжних пристроїв
або через мережу Інтернет.

Уже найближчим часом може буде замовити наперед оплачену
картку на сайтах:

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
web: www.prostir.gov.ua

Розрахунки з ПРОСТІР
Уже 100% торговельних POS-терміналів АТ “Райффайзен Банк
Аваль” налаштовано на приймання карток ПРОСТІР, у тому числі
і безконтактним шляхом.
На сьогодні картки ПРОСТІР приймаються вже у 98%
торговельної мережі країни. При цьому майже 80% із них – це
термінали з безконтактною технологією.

100%



Нагадуємо, що розрахунки з використанням карток ПРОСТІР
безконтактним шляхом на суму до 300 грн здійснюються без
введення пін-коду.

Онлайн-розрахунки з ПРОСТІР
Для держателів карток ПРОСТІР з’явилася можливість
оплачувати більше 5 тисяч послуг на сайті www.city24.ua.
Онлайн-сервіс надається компанією ТОВ “СВІФТ ГАРАНТ” у
партнерстві з банком-еквайром АТ “Ощадбанк”.
Додатково повідомляємо, що на сьогодні в усіх інтернетмагазинах,
які
користуються
послугами
еквайрингу
АТ “Ощадбанк” та ПАТ “БАНК ВОСТОК”, можна здійснювати
розрахунки картками ПРОСТІР.
Одночасно АТ “ТАСКОМБАНК” та Акціонерний банк “Південний”
провели всі необхідні технічні налаштування для приймання
карток ПРОСТІР у мережі своїх е-сom-торговців. Завдяки цьому
триває зростання кількості інтернет-ресурсів для проведення
оплати за товари та послуг держателями карток ПРОСТІР.

Учасники ПРОСТІР
На сьогодні Національна платіжна система налічує 52 учасники,
з яких 29 здійснюють еквайринг та/або емісію карток ПРОСТІР.
У ІІІ кварталі 2019 року до системи ПРОСТІР додатково підключено
2 банки:

Також в учасників ПРОСТІР з’явилася можливість скористатися
послугами Незалежного процесингового центру “ПРОКАРД”.
Адже в серпні 2019 року між НПС “ПРОСТІР” і ТОВ “ПРОКАРД”
укладено договір про приєднання до Національної платіжної
системи.
Дякуємо за ваш внесок у розвиток НПС “ПРОСТІР”!
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Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції,
просимо звертатися до Департаменту платіжних систем
та інноваційного розвитку Національного банку України

Ініціативи ПРОСТІР
Команда ПРОСТІР у рамках підвищення рівня фінансової
обізнаності спільно зі співробітниками АТ “Райффайзен Банк
Аваль” обговорили актуальні питання розвитку безготівкової
економіки в Україні та НПС “ПРОСТІР”. Додатково розглянули
питання, пов’язанні з проєктами Національного банку, а саме:
BankID та Е-гривня.
Також у ході жвавої дискусії команди обмінялися досвідом щодо
протидії шахрайству з використанням платіжних карток та
засобами боротьби з ним.

ПРОСТІР на конференції PayTech Ukraine 2019
Владислав Дикий, заступник начальника управління роздрібних
платежів, розповів учасникам конференції про основні
досягнення та стратегічні цілі НПС “ПРОСТІР”.
Доповідач наголосив, що команда ПРОСТІР разом із партнерами
послідовно і системно займаються підключенням та
налаштуванням платіжної інфраструктури, дешевший доступ до
якої вже зараз є основною конкурентною перевагою системи.
Також команда працює над упровадженням таких інноваційних
технологічних рішень, як 3D Secure 2.0 та випуск токенізованих
карток.

Стежте за новинами на сайті ПРОСТІР та сторінці Facebook

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

