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НОВИЙ ПРОДУКТ:
КАРТКА «ПРОСТІР - ВИНАГОРОДА»
Все більше українських банків з метою привернення уваги клієнтів до
банківських послуг та безготівкових розрахунків пропонують платіжні картки з
компонентом системи лояльності та бонусами за здійснені розрахунки.
Відтепер і картка Національної платіжної системи «Український платіжний
простір» не лише платіжний засіб, але й інструмент заробітку. Адже
запропонований новий продукт - картка «ПРОСТІР - ВИНАГОРОДА» надає
можливість отримати додатковий дохід не лише банку-емітенту, але і його
клієнтам.
Відповідно до умов продукту «ПРОСТІР - ВИНАГОРОДА» емітент отримує
підвищений розмір міжбанківської комісії і забезпечує повернення частини
коштів від суми операції на поточний рахунок клієнта та/або здійснює
нарахування бонусів, балів, винагороди тощо.
Процент повернення коштів, умови отримання та порядок використання такої
картки визначаються емітентом карток ПРОСТІР та обумовлюються в договорі
між емітентом та держателем картки «ПРОСТІР - ВИНАГОРОДА», але має
становити не менше ніж 0,4%.
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Вітаємо нового учасника в НПС «ПРОСТІР»
Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» приєдналось до
Національної платіжної системи «Український платіжний простір»
у якості еквайра.
Розгалужена мережа відділень національного оператора поштового зв’язку
(понад 11 тис.) дозволить забезпечити збільшення обсягів безготівкових
розрахунків, особливо в невеликих містах та селах.
Приєднання ПАТ «Укрпошта» до учасників НПС «ПРОСТІР» є одним з вагомих
кроків у досягненні однієї з складових проекту Cashless economy та сприятиме
подальшому розвитку безготівкових розрахунків в Україні.
Додатково: ПАТ «Укрпошта» отримало ліцензію Національного банку України
на переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків №64 (від
17.04.2018р.).
Найближчим часом держателі платіжних карток ПРОСТІР матимуть
можливість оплачувати товари та послуги у відділеннях ПАТ «Укрпошта».

Додаткова верифікація за
операціями електронної комерції
НПС «ПРОСТІР» піклується про своїх клієнтів і
прагне забезпечити максимальну безпеку під час
розрахунків у мережі Інтернет за допомогою
платіжних карток ПРОСТІР. Саме тому під час
здійснення операцій електронної комерції
запроваджується
процедура
додаткової
верифікації: підтвердження платежів одноразовим
кодом, який діє протягом короткого проміжку часу.
Наразі
розпочато
тестові
роботи
щодо
впровадження цієї процедури з банками, які
надають послуги Інтернет-еквайрингу карток
ПРОСТІР.

ВІТАЄМО З
ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО
СИСТЕМИ ПРОСТІР
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Розширення мережі
торговців, які
приймають картки
НПС «ПРОСТІР»

У ІІ кварталі 2018 року було проведено
підключення ПАТ «МТБ БАНК» до
Центрального Маршрутизатора та
проведено
налаштування
його
банкоматно-термінальної мережі.

Участь у конференціях
PAYMENTS 2020: «Цифрова трансформація платежів»
XVIII Payments & XI Security EMA Conference
Олександр Яблунівський, директор Департаменту платіжних
систем та інноваційного розвитку НБУ розповів, що
імплементація в Україні норм Директиви ЄС PSD2 дозволить
підвищити інноваційність та конкуренцію на платіжному ринку.
Наразі НБУ працює над гармонізацією українського законодавства у платіжній
сфері для того, щоб взяти для українського ринку найкращі європейські
практики та паралельно розвивати систему електронних платежів
Національного банку (СЕП НБУ) і відповідну банківську інфраструктуру для
підвищення конкуренції на ринку.
Владислав Дикий, заступник начальника Управління
роздрібних платежів Департаменту платіжних систем та
інноваційного розвитку НБУ розповів про розвиток
НПС «ПРОСТІР» та впроваджені продукти і технології в
платіжній системі за останні два роки.
Також повідомив про плани щодо запуску продуктів на базі електронних
грошей спільно з мобільними операторами.
На конференції XVIII Payments & XI Security EMA висвітлено питання основних
тенденцій розвитку безготівкових розрахунків, а також розглянуто статистичну
звітність НБУ щодо шахрайських операцій із використанням платіжних карток.

Фінансова грамотність населення
Команда НПС «ПРОСТІР» на постійній основі проводить різноманітні заходи для
підвищення рівня фінансової обізнаності.
У спеціалізованій школі № 115 ім. Огієнка І. було проведено освітній захід для учнів цього
навчального закладу. Тема заходу розкривала питання еволюції грошей, безготівкових
інноваційних способів розрахунків, а також роль Національної платіжної системи в
розвитку безготівкових розрахунків.

НАШІ

КОНТАКТИ

Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції, просимо
звертатися до Департаменту платіжних систем та інноваційного
розвитку НБУ:
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(044) 527-39-58, (067) 408-00-14
Vladyslav.Dykyi@bank.gov.ua
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