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НОВІ УЧАСНИКИ
Вітаємо нових учасників ПРОСТІР: ПАТ «РВС БАНК», ПАТ
«ДІВІ БАНК» та ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». За підсумками 1-ого
кварталу 2017 року - 51% банків України вже є
учасниками Національної системи «Український
платіжний простір», з яких 36% емітують або приймають
до оплати картки ПРОСТІР.
ПрАТ «Український процесінговий центр» (UPC),
що надає послуги з обробки карткових трансакцій та
широкий спектр інноваційних програмних продуктів
значній частині банків-учасників Національної платіжної системи
«ПРОСТІР», успішно завершило всі необхідні налаштування для можливості
здійснення еквайрингу карток ПРОСТІР обладнаних чипом стандарту EMV в
платіжній інфраструктурі банків-учасників. Відтепер картки ПРОСТІР з чипом
можуть обслуговуватись як в банкоматах банків-учасників ПРОСТІР, так і в
платіжних терміналах, що забезпечить підвищення безпеки здійснення
операцій з їх використанням. Дякуємо за своєчасність у виконанні Вимог до
платіжної інфраструктури учасників НПС «ПРОСТІР».

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СИСТЕМИ
ПАТ «АЛЬФА-Банк» та ПАТ «КБ «ЦЕНТР» успішно
підключено до Центрального маршрутизатора. Мережа
обслуговування платіжних карток ПРОСТІР збільшилась
на 216 банкоматів та на 411 платіжних терміналів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

1

ЩЕ БІЛЬШЕ РОЗРАХУНКІВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
В першому кварталі поточного року успішно реалізовано
можливість здійснення оплати на сайті www.kyivstar.ua
Сплачуйте за мобільний зв'язок, Домашній Інтернет і ТБ за
допомогою картки ПРОСТІР.
Відтепер для держателів платіжних карток НПС «ПРОСТІР»
реалізовано можливість оформлення квитків на
офіційному сайті Укрзалізниці.
Веб-сайт booking.uz.gov.ua на сьогоднішній день – один з
найпопулярніших ресурсів для оформлення проїзних/перевізних документів у
пасажирських перевезеннях.
У січні-березні 2017 року пасажири поїздів ПАТ «Укрзалізниця» придбали
через мережу Інтернет понад 4,3 млн. квитків – майже 40% квитків від
загального продажу.
Для купівлі квитків онлайн пасажири можуть скористатися як офіційним
сайтом Укрзалізниці booking.uz.gov.ua, так і його мобільною версією. Також
віднедавна власники смартфонів на базі операційної системи Аndroid можуть
використати мобільний додаток Укрзалізниці для придбання квитків,
завантаживши його в Google Play

РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖІ
Роботи стосовного налаштування платіжних терміналів АБ «ПІВДЕННИЙ»
для обслуговування карток ПРОСТІР успішно завершено. Відтепер в
ПРОСТІР стало на 4 482 платіжних термінали більше. Дякуємо колеги!
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ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ
Захист та безпека даних з кожним роком
стає все більш актуальним питанням.
Платіжні картки сьогодні – це незамінний
атрибут, за допомогою якого отримати
кошти можна практично в будь-якій точці
світу, а електронні сервіси допомагають
проводити більшість розрахунків без
застосування готівки. Але паралельно зі
сферою нових фінансових послуг зростають і ризики, яким піддаються карткові
дані. Саме тому безпека при здійсненні карткових розрахунків є одним із
пріоритетних завдань для банківської системи в цілому.
Платіжна
організація
ПРОСТІР
представляє до вашої уваги новий
інформаційний ролик про ефективні
способи захисту від популярних
шахрайських схем, який можна
подивитись за посиланням:

https://youtu.be/odpLMZ6QzHg
Інформуємо про те, що відтепер кожний бажаючий може
отримати платіжну картку ПРОСТІР від ПАТ «АЛЬФА-БАНК» в
будь-якому його відділенні. До послуг власників карток
ПРОСТІР пропонується вся інфраструктура банку: відділення,
термінали, банкомати, а також сучасні онлайн-канали
обслуговування My Alfa-Bank та Alfa-Mobile. Також доступна
й популярна послуга переказу коштів з картки на картку.
Такий переказ можна здійснити не лише за номером
платіжної кратки, але й за номером мобільного телефону
власника, який зареєстровано в системі банку.

НАШІ
КОНТАКТИ

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