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ПРОСТІР - НОВЕ ІМ’Я НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ
Обраний оригінальний слоган
«Прості розрахунки» вказує
на наші амбіційні цілі.
Обираючи
нове
ім ’ я , ми
звертали увагу на його автентичність,
близькість до національних платежів,
розрахунків, відсутність повторень та
несхожість з іншими назвами, що є на
ринку . « Дуже скоро кожна картка
української платіжної системи міститиме
нову амбіційну назву – ПРОСТІР. Ми
обрали цю назву за її змістовність, вона
одночасно
вказує
на
простоту
здійснення розрахунків у національній
платіжній системі та на всеосяжність
сфери її застосування – це ті орієнтири,
до яких ми прагнемо прийти», –
зауважив
заступник
Голови
Національного банку України Яків
Смолій, коментуючи оновлену назву
Національної
системи
масових
електронних платежів на базі відкритих
міжнародних стандартів.

УСПІШНЕ

ТЕСТУВАННЯ

« ПРОСТІР – це альтернатива
міжнародним платіжним системам, яка
дозволяє банкам та їх клієнтам
реально скоротити свої витрати», зауважив директор Департаменту
платіжних систем та інноваційного
розвитку Сергій Шацький.
« Ми передаємо
бренд - бук
банкам, що мають намір розпочати
емісію карток під торгівельною
маркою
« Український платіжний
простір». Водночас ми розуміємо, що
для успіху української платіжної
системи потрібна не лише нова назва,
але й широкий спектр нових та
клієнтоорієнтованих послуг для гідної
конкуренції на картковому ринку», –
підкреслив
Сергій
Шацький
та
пообіцяв докласти максимум зусиль
для цього.

В першому кварталі поточного року було проведено
успішну операцію із використанням картки національної
платіжної системи в торгівельному терміналі, банкомеквайром якого є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». В
найближчому майбутньому очікується підключення всієї
термінальної мережі банку, що забезпечить зростання
мережі прийому карток до майже 90%. Дякуємо, колеги!
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НЕЗАЛЕЖНІ ПРОЦЕСИНГОВІ ЦЕНТРИ В
НАЦІОНАЛЬНІЙ ПЛАТІЖНІЙ СИСТЕМІ
На додачу до ПАТ «Українська Національна Розрахункова Картка» та ПрАТ
«Український процесінговий центр», які вже підключені до Центрального
Маршрутизатора, зараз проводяться роботи щодо підключення ще двох незалежних
процесингових центрів, а саме: ПАТ «ТАС Лінк» та ПАТ «Українська фінансова
мережа».
Це відкриває низку можливостей і переваг
для банків, що планують вести картковий бізнес
із використанням національної платіжної системи
«Український платіжний простір», зокрема:
- участь всіх незалежних процесингових
центрів створює конкурентне середовище, що, в
свою чергу, покращує рівень надання послуг;
- банки отримують можливість побудувати
високоефективний бізнес у сфері розрахунків і
платежів , знизивши операційні ризики та
витрати.
БАНКИ-УЧАСНИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТІЖНОЇ
СИСТЕМИ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ ПОСЛУГАМИ
ПрАТ «УПЦ», У ПОТОЧНОМУ КВАРТАЛІ ВЖЕ
ОТРИМАЛИ ФУНКЦІОНАЛ, ЯКИЙ ДОЗВОЛЯЄ ЇХ
КЛІЄНТАМ-ДЕРЖАТЕЛЯМ КАРТОК «ПРОСТІР»
РОЗРАХОВУВАТИСЬ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ.
ПрАТ
« УПЦ » було
підключено
до
Центрального Маршрутизатора у 2014 році.
Станом на сьогодні даний НПЦ обслуговує 47
банків, 12 з яких вже є учасниками національної
платіжної системи, і майже 8 , 5 мільйонів
платіжних карток.

!

Електронна
комерція
стрімко
розвивається
на
платіжному ринку України (як за
кількістю операцій, так і за їх
обсягами ) . Нагадуємо , наразі
здійснити розрахунок карткою
національної платіжної системи
вже можливо на сайтах таких
українських агрегаторів як :
www.ipay.ua, www.portmone.ua*,
www.easypay.ua
* наразі доступно тільки для карток, емітованих АТ
«Ощадбанк» та «ПАТ «Банк «Михайлівський»

8’404’565 КАРТОК
47 БАНКІВ-КЛІЄНТІВ

З метою досягнення встановлених цілей НБУ розглядає можливість реалізації
технологій, які будуть забезпечувати на базі національної платіжної системи
можливість здійснення альтернативних видів платежів (QR технології, мобільні
платежі), віртуалізацію платіжних карток «ПРОСТІР», підвищення захищеності
операцій електронної комерції, створення гаманця та мобільного додатку.
Враховуючи те, що український та закордонний ринок перелічених технологій
є досить насиченим, ми хочемо зробити вибір, який забезпечить максимально швидку
реалізацію даних технологій та дозволить впровадити їх на державному рівні. Ми
відкриті до пропозицій та готові співпрацювати із провідними розробниками
програмного забезпечення та банками для впровадження цих рішень.

РОЗШИРЕННЯ
МЕРЕЖІ ПРИЙОМУ

В першому кварталі поточного року було проведено
успішне підключення банкоматно-термінальної мережі
ПАТ «Сбербанк» до Центрального Маршрутизатора.
Мережа прийому карток
національної платіжної
системи збільшилась на 300+ банкоматів та на 2000+
платіжних терміналів. Дякуємо, колеги!
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ПРОСТІР:CONTACTLESS

Історичний момент
успішної оплати проїзду
в метро безконтактною
карткою «ПРОСТІР»

На непростому шляху до реалізації безконтактної
картки національної платіжної системи можна
зробити ще одну важливу позначку - нещодавно у
промисловому середовищі було проведено
успішну операцію із використанням безконтактної
картки
« ПРОСТІР » з
оплати
проїзду
в
метрополітені. Ця історична подія сталася в
урочистій атмосфері та за участю наших колег і
партнерів, задіяних в проекті, на станції метро
«Золоті Ворота» у Києві. У зв’язку з цим ми хочемо
ще раз подякувати нашим колегам за їх цінний
волонтерський внесок у розвиток національної
платіжної
інфраструктури , а
саме
ТОВ
«Підприємство «Пластик Карта», MasterCard, АТ
«Ощадбанк» та АТ «Банкомзв’язок».

ФОРУМ «ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ:
ТЕХНОЛОГІЇ. БЕЗПЕКА. ІННОВАЦІЇ»
Форум відбудеться 14 - 16 червня 2016 року за підтримки Національного
банку України та Незалежної асоціації банків України, і об’єднає провідних гравців
ринку платіжних послуг.
Головною метою проведення Міжнародного Форуму є впровадження
інновацій та забезпечення безпеки в галузі платіжних систем та визначення
напрямів стимулювання безготівкових розрахунків в економіці країни.
Форум сприятиме обміну досвідом щодо впровадження інноваційних
проектів відповідно до сучасних вимог ринку та дозволить зменшити ризики в
даній галузі.
Формат проведення Форуму спрямовано на встановлення дискусійної та
демонстраційної бази, яка допоможе створити професійну атмосферу для
налагодження ефективних контактів для всіх учасників заходу. Форум відбудеться
в режимі відкритого діалогу з Національним банком України, компаніями учасниками платіжного ринку та комерційними банками.

НАШІ
КОНТАКТИ

Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції, просимо звертатися
до Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ:
(044) 527-37-07, (044) 527-31-89
Oleksandr.Martynenko@bank.gov.ua
Oleksii.Milovanov@bank.gov.ua

