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Про НПС «ПРОСТІР» у міжнародній конференції
«PAYMENTS 2020: цифрова трансформація
платежів»
Під час виступу перед учасниками
конференції Ольга Василєва, в.о. директора
Департаменту
платіжних
систем
та
інноваційного розвитку НБУ, зосередила свою
увагу на конкурентних перевагах та
перспективах
розвитку
Національної
платіжної системи «Український платіжний
простір».
Вона зауважила, що створення національних платіжних екосистем є
загальносвітовим трендом та звернула увагу, що невисокі тарифи
НПС «ПРОСТІР» в більшій мірі визначають соціальне спрямування її
продуктів.
Використання послуг Національної платіжної системи «Український
платіжний простір» в Україні дозволить суттєво зменшити операційні
витрати банків, підвищити рівень національної безпеки та розвивати
вітчизняні конкурентоспроможні продукти.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СИСТЕМИ
Завдяки підключенню до Центрального маршрутизатора
АТ «ОТП БАНК» та АТ «ТАСКОМБАНК» в НПС «ПРОСТІР» ще
більше банкоматів +193 та платіжних терміналів +830, які
приймають до оплати картки ПРОСТІР.
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Ще більше платіжних карток ПРОСТІР
Інформуємо про те, що відтепер кожний
бажаючий має можливість оформити
платіжну картку ПРОСТІР з чипом та з
безконтактною технологією розрахунку у
будь-якому відділенні ПАТ «ОЩАДБАНК».
Для відкриття карткового рахунку та випуску
платіжної картки ПРОСТІР необхідно надати
до банку паспорт, довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової
картки платника податків (ідентифікаційний код), а також оформити у банку
необхідний пакет документів.
Більш детально з тарифами даного продукту можна ознайомитись на сайті
ПАТ «ОЩАДБАНК» - www.oschadbank.ua
Раді представити новий погоджений дизайн платіжних карток учасника
НПС «ПРОСТІР» ПАТ «РВС БАНК»:

Колеги, дякуємо за співпрацю!

Нові нормативні документи в НПС «ПРОСТІР»
Положення про виконання НБУ взаєморозрахунків за операціями із
застосуванням електронних платіжних засобів НПС «ПРОСТІР» (протокол від
23.05.2017 № 13, зі змінами)
Регламент НПС «ПРОСТІР» (протокол від 23.06.2017 № 16)
Набирає чинності з 01.08.2017 року

НОВІ УЧАСНИКИ НПС «ПРОСТІР»
У ІІ кварталі 2017 року Платіжна організація «ПРОСТІР» уклала договірні
відносини з ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» та ПАТ «КРИСТАЛБАНК».
Станом на сьогодні у НПС «ПРОСТІР» 49 учасників, а це 54% від усієї
банківської системи України.
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НПС «ПРОСТІР» представлено в освітніх закладах Рівненщини
В рамках семінарів-практикумів з теми
«Фінансова
грамотність
та
фінансова
освіта» 16 травня та 13 червня 2017 року
презентовано тематичний курс «Платіжний
простір: шлях до майбутнього», що розроблено
за участі НПС «ПРОСТІР».
У презентації, проведеній представником НБУ в Рівненській області, особливу
увагу було приділено важливості створення та динамічному розвитку
НПС «ПРОСТІР» для громадян, суб’єктів господарювання, банків, державних
установ, фінансової системи та економіки України в цілому.
Зазначені заходи проводились на базі Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти для вчителів економіки та вчителів, що
читають курс за вибором «Фінансова грамотність» у загальноосвітніх
навчальних закладах області. Науковці, спеціалісти фінансової сфери та
педагоги обговорили питання управління власними фінансами, переваги і
ризики користування послугами небанківських фінансових установ в Україні.
Науковці презентували активні методи та прийоми, що дадуть можливість не
лише зацікавити учнів, але й допоможуть виховати компетентну, фінансово
грамотну особистість.
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Сервіс замовлення платіжних карток все більше набуває
популярності та для карток НПС «ПРОСТІР» відтепер
доступний і в режимі он-лайн. Так, клієнти/потенційні
клієнти банку можуть буквально за декілька хвилин
замовити картку, заповнивши відповідну заявку. Наразі, на
сайті
www.prostir.gov.ua
послуга
представлена
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Банки, що здійснюють емісію платіжних карток національної
платіжної системи можуть розмістити посилання на заявку
для он-лайн замовлення картки ПРОСТІР на сайті
www.prostir.gov.ua в розділі «Сервіси».

НАШІ
КОНТАКТИ

Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції, просимо
звертатися до Департаменту платіжних систем та інноваційного
розвитку НБУ:

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

(044) 527-39-58
Vladyslav.Dykyi@bank.gov.ua
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