IV квартал
2018 року

НОВИНИ

Команда ПРОСТІР вітає Вас з прийдешнім Новим роком та
Різдвом!
Бажаємо у новому 2019 році успіхів у професійній діяльності, натхнення для
нових звершень та підтримки на шляху до обраної мети!
Нехай Вас супроводжує щастя, здоров’я та благополуччя. Щасливих свят!
Завдяки спільній роботі з учасниками ПРОСТІР у році, що минає, вдалось
реалізувати завдання, визначені Стратегією розвитку НПС "ПРОСТІР" до 2022
року, а саме:
- збільшити мережу платіжних терміналів, що приймають до оплати картки
ПРОСТІР до 95%;
- розширити продуктовий ряд системи: впровадити нові карткові продукти
"ПРОСТІР – Класичний" та "ПРОСТІР – Винагорода"; реалізувати проект на базі
електронних грошей ПРОСТІР у партнерстві з найбільшим телекомунікаційним
оператором України – Київстар;
- впровадити нові технології в ПРОСТІР: двофакторну аутентифікацію платежів
в Інтернеті, міжбанківські р2р-перекази.
Дякуємо партнерам за вагомий внесок у розвиток ПРОСТІР та бажаємо
продовження нашої плідної співпраці, успіхів у нових починаннях та проектах!

ПРОСТІР & UnionPay
Банки України зможуть розширити продуктову лінійку картками ПРОСТІР з
підтримкою транскордонних операцій. Адже платіжні системи ПРОСТІР та
UnionPay International уклали договір про співробітництво щодо організації
емісії та еквайрингу кобейджингових карток. Відповідну угоду було підписано
10 грудня 2018 року в м. Пекін Головою Національного банку Яковом Смолієм
та генеральним директором UnionPay Цай Цзяньбо.
Емісія кобейджингових карток з торговельними марками ПРОСТІР та UnionPay
розпочнеться після досягнення домовленостей із зацікавленими банкамиемітентами. Такі картки будуть працювати на території України за правилами і
тарифами ПРОСТІР, а за її межами за правилами та тарифами UnionPay.
Реалізація цього проекту сприятиме посиленню конкуренції, розвитку
технологій на платіжному ринку та інвестиціям в економіку країни.

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

PROSTIR DAY
18 грудня 2018 року відбулась зустріч команди ПРОСТІР з
учасниками платіжного ринку.
Близько 120 учасників заходу "PROSTIR DAY" дізналися про
основні досягнення Національної платіжної системи, новий
розширений продуктовий ряд системи та плани на майбутнє.
У ході спілкування учасники обговорили нагальні питання та
перспективи розвитку платіжної системи. У рамках зустрічі також
відбулася панельна дискусія за участю представників банків –
учасників системи (Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль,
Укрексімбанк, Альпарі Банк, Альтбанк). Зокрема, йшлося про
майбутнє платіжної системи, очікування ринку та ймовірні
фактори, що впливатимуть на її розвиток.
Також директор Департаменту платіжних систем та
інноваційного розвитку Олександр Яблунівський наголосив, що
досягнення цього року є запорукою для подальшої успішної
розбудови Національної платіжної системи. Наступного року у
планах активізувати емісію платіжних карток ПРОСТІР та
збільшити частку Національної системи у загальному обсязі
безготівкових операцій.

Вітаємо в ПРОСТІР
У IV кварталі 2018 року Національна платіжна система уклала
договір приєднання з новим учасником – АТ "Полтава-банк".
До Центрального маршрутизатора
АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ".

ПРОСТІР

підключено

Сподіваємось на подальшу співпрацю і розширення можливостей
для користувачів продуктів ПРОСТІР.
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Перекази з картки на картку
Раді повідомити, що завдяки спільній роботі ПРОСТІР та
Ощадбанку реалізовано можливість здійснення міжбанківських
переказів з картки на картку (Р2Р перекази):
- між картками ПРОСТІР;
- з карток міжнародних платіжних ситем на картки ПРОСТІР;
- з карток ПРОСТІР на картки міжнародних платіжних ситем.
Наразі такі перекази можна здійснювати у WEB- та mobileбанкінгу "Ощад 24/7" або на сайті АТ "Ощадбанк" за посиланням.

Нові можливості
Завершено інтеграційне тестування емітентського напряму з
ТОВ "ТАС Лінк",
яке
виконує
функції
незалежного
процесингового центру.
Відтпер усі банки-учасники системи, що користуються послугами
ТОВ "ТАС Лінк", мають можливість здійснювати випуск платіжних
карток ПРОСТІР з магнітною смугою.

Ініціативи ПРОСТІР
Вітаємо переможців акцій від Національної платіжної системи та
її партнерів!

50 держателів платіжних карток ПРОСТІР отримали квитки на
відвідування масштабного професійного заходу в кавовій галузі
України "BLACKFEST Ukrainian Coffee Show". На заході вони мали
можливість відвідати 50 годин лекцій, майстер-класів від
світових експертів та оцінити смак і аромат кави.

25 держателів мали змогу поринути у світ українського кіно
"Дике поле". Це вже четверта акція у партнерстві з FILM.UA
GROUP, яка користується популярністю серед клієнтів ПРОСТІР.
Дивись українське разом з ПРОСТІР!

Кількість карток ПРОСТІР збільшується
До банків-емітентів карток Національної платіжної ситеми
приєднався АТ "АЛЬПАРІ БАНК".
У IV кварталі 2018 року погоджено новий дизайн платіжної
картки ПРОСТІР учасника системи.
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