


ПРОСТІР
54 учасників системи

37 емітентів та/або еквайрів

600 тисяч карток 

Розвинута інфраструктура
100% покриття в мережі POS

94% покриття в мережі АТМ

95% покриття в Е-com

Безконтактні платежі
Картка оснащена чипом з 
підтримкою технології 
безконтактної оплати

Переказ з картки на картку
З карткою ПРОСТІР можна 
здійснювати та отримувати 
перекази з/на інші картки, 
включаючи картки МПС 

Розрахунки за кордоном 
Кобейджингова картка ПРОСТІР-
Union Pay International

ПРОСТІР сьогодні

Безпека розрахунків в Інтернеті
Доступний сервіс 2-х факторної 
аутентифікації користувачів 
Технологія EMV 3-D Secure –
PROSTIR e-Secure



З нами вигідно
• доступна вартість підключення до системи та низькі комісії
• учаснику доступні для впровадження та використання відразу всі наявні технології ПРОСТІР
• без додаткових ліцензійних та інтеграційних платежів
• фіксований розмір страхового депозиту, який не залежить від обсягу операцій з картками учасника
• немає тарифікації за неуспішні та нефінансові операції
• немає валютних ризиків для емітента картки ПРОСТІР (розрахункова валюта на території України – гривня)

Сучасні карткові технології
• до системи підключена вся карткова платіжна інфраструктура України
• система побудована на міжнародних карткових стандартах (ISO 8583, EMV) і працює в онлайн режимі цілодобово
• наявна технологія захисту онлайн платежів EMV 3D Secure 2.2.0
• доступні безконтактні та віртуальні картки
• кобейджингова картка ПРОСТІР- UnionPay International (працює і в Україні і за кордоном у 178 країнах світу)

Безпека розрахунків
• ПРОСТІР співпрацює тільки з сертифікованими учасниками ринку, які мають відповідні ліцензії та дозволи НБУ
• у системі використовуються сучасні апаратні засоби шифрування операцій з платіжними картками (HSM)
• усі операції проходять через захищені канали зв’язку (VPN)
• у ПРОСТІР суттєво нижчий рівень шахрайських операцій, оскільки значна кількість шахрайських операцій 

здійснюється в країні відмінній від тієї, де випущена картка, а більшість карток ПРОСТІР призначені тільки для 
використання на території України

Переваги ПРОСТІР



Учасники, які здійснюють емісію та/або еквайринг карток ПРОСТІР 



Емітенти карток ПРОСТІР
• ОЩАДБАНК
• ПРИВАТБАНК
• АЛЬФА-БАНК
• РАЙФФАЙЗЕН БАНК
• УКРГАЗБАНК
• БАНК ФОРВАРД
• ПОЛІКОМБАНК
• РВС БАНК
• АЛЬПАРІ БАНК
• БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ
• БАНК АЛЬЯНС
• БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ
• МТБ БАНК
• АКОРДБАНК
• КОНКОРД 
• БАНК 3/4 
• А – БАНК
• ПОРТАЛ

Картки ПРОСТІР



Емісія Р2РЕквайринг

впровадження у 
2023році

впровадження у 
2023 році

Незалежні процесингові центри, які підключені до ПРОСТІР 

(у якості ПЦ)

(у якості ПЦ)



Торговельні платіжні 
термінали (POS)

Банкомати (ATM)

Електронна комерція/
мережа Інтернет (E-Com)

100%

∼95%

Картки ПРОСТІР приймаються до оплати у всій
платіжній інфраструктурі України

Р2Р перекази 93%

Інфраструктура приймання ПРОСТІР

94%
Налаштовано мережу АТМ, в тому числі в
найбільших українських банків: ПриватБанк,
Ощадбанк, Райффайзен Банк, Альфа-банк,
Укргазбанк

Більше 30 000 інтернет - торговців приймають до
оплати картки ПРОСТІР

Реалізовано на сайтах та в застосунках популярних
PSP провайдерів (Portmone, EasyPay, Ipay, Platon),
на сайті Укрпошти та на сайтах найбільших Р2Р
банків – еквайрів



Сервіси з прийому 
платежів

Електронна комерція/мережа Інтернет (E-Com)

∼95%

∼30 000 
мерчантів

Послуги моб. операторів, 
інтернет і ТВ провайдерів

Транспорт

Роздрібна он-лайн 
торгівля

Розваги, сервіси доставки, 
маркетплейси

Благодійність



45 000 
точок 

поповнення

Поповнення карток ПРОСТІР

Поповнення карток ПРОСТІР доступне у терміналах самообслуговування, депозитних банкоматах, касах 
банків емітентів та ще більш ніж у 45 000 інших точках поповнення.

14 банків партнерів сервісу та на касах 

+ каси банків емітентів
У відділеннях 

учасників системи 18

14



Функціонал переказів доступний:

Усі незалежні процесингові центри забезпечують 
здійснення переказів у міжбанківській мережі

Банки та Р2Р провайдери, що уже забезпечують 
Р2Р перекази за картками ПРОСТІР

• картка ПРОСТІР

• картка ПРОСТІР

картка ПРОСТІР

картка МПС

Переказ з картки на картку



+ сотні інших точок 
по всій Україні

Отримання готівки на касі торговельної точки

Найбільші мережі, що надають послугу:

Супермаркети

Мережі АЗК

Аптеки

Для карток ПРОСТІР налаштована послуга покупка з видачею готівки, що дає можливість отримати від 500 до 
6 000 грн на касі торговельної точки.

Налаштовано у всіх магазинах, аптеках, АЗК, що надають послугу покупка з видачею готівки.



Безпека операцій з карткою ПРОСТІР – це:

Технологія PROSTIR e-Secure – EMV 3-D Secure 2.2.0 

Безпечні розрахунки в мережі Інтернет (LOOKUP CODE)

Contactless EMV чип. Ліміт на оплату без введення PIN-
коду – 500 грн

Диспутна система (для оскарження міжбанківських 
операцій)

*Для розрахунку показника використано дані про обсяги збитків від незаконних дій з платіжними картками та обсяги операцій з картками, 
які подані банками України до НБУ за 2021 рік.

Безпека операцій з картками ПРОСТІР

Показник збитків по карткам ПРОСТІР нижчий у 16 разів від показника в цілому по всім платіжним системам! 

0,0065%

0,0004%

Інші платіжні системи ПРОСТІР

Питома вага збитків від незаконних дій у 
загальному обсязі операцій з картками за 

2021 рік *

в 16 разів 
нижче



Дає можливість
розраховуватися смартфоном 
на базі Android із підтримкою 

технології NFC.

Працює не лише в Україні, але 
й за кордоном.

В Україні – за тарифами 
ПРОСТІР, за межами країни –

за тарифами UnionPay.

За цим продуктом тариф за 
операції з видачі коштів 
готівкою для емітентів 

становить лише 2 грн за кожну 
трансакцію.

ПРОСТІР - Класичний Кобейджингова картка Цифрова картка

Карткові продукти ПРОСТІР

• магнітна смуга
• магнітна смуга + чип з 

безконтактною технологією

доступні типи карток для емісії:

• магнітна смуга + чип з 
безконтактною технологією

• цифрова картка у 
мобільному застосунку



Безпека розрахунків 
(3D Secure 2.2.0)

Пріоритети розвитку ПРОСТІР на 2022 -2023 роки

Запуск емісії з 
небанківськими

фінансовими
установами

Нові проєкти з емісії у 
сегменті мас маркет

Запуск Програм 
стимулювання емісії



Показники роботи ПРОСТІР під час війни

Спостерігається позитивна тенденція росту суми міжбанківських операцій та зміни поведінки
держателів карток ПРОСТІР, в частині збільшення частки безготівкових розрахунків

Поточний стан інфраструктури забезпечує потреби держателів карток ПРОСТІР у здійсненні
щоденних розрахунків

60% 60%
55%

51% 52% 52% 50% 50% 52%

40%
40%

45%

49%
48% 48%

50% 50% 48%

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень

Сума міжбанківських операцій ПРОСТІР за 2022 рік, млн грн.

Безготівкові операції

Готівкові операції

156 170

270

234
249 249

268 259
245



Інтерчендж POS

Інтерчендж E-Com

Комісія в АТМ 2 грн

* ставка 0%:
МСС  8398 (Благодійні організації та соціальні служби - збір коштів)
МСС  6211  (Послуги брокерів на ринку цінних паперів)

Інтерчендж  P2P

0,7%*

1 грн
0,5 грн

Еквайр Емітент

БАНК- ІНІЦІАТОР

БАНК- ОТРИМУВАЧ

Ставки інтерчендж в ПРОСТІР 

0,7%*



В ПРОСТІР:
1. трансакційні та інші тарифи в 11 разів нижчі порівняно з іншими ПС, тарифи встановлено у гривні
2. відсутня плата за відкриття проєктів та підключення технологій/сервісів системи,
наявну емісію платіжних карток, авторизацію трансакцій (тарифікуються лише трансакції з клірингового файлу)

м

ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ
(підключені учасники)

Тарифи ПРОСТІР 

РАЗОВІ ВИТРАТИ 
при підключені в статусі еквайра та/або емітента

м

Разово:

• вступ до ПРОСТІР              5 000 грн
• використання ТМ              690 грн
• відкриття BIN ПРОСТІР     1 600 грн
• підключення до ЦМ         10 000 грн

0,1 грн + 0,01% 

20 610 грн 
(з ПДВ)

м

Супроводження каналу підключення (щомісяця):

• пряме підключення (власний ПЦ)          5 100 грн + ПДВ
• непряме підключення (сторонній ПЦ)   1 100 грн + ПДВ    

Міжбанківська трансакція:

учасник сплачує за кожну міжбанківську 
операцію в кліринговому файлі

м

Гарантійний депозит:

• для емітентів та еквайрів 100 000 грн
• для лише еквайрів                 20 000 грн
• для P2P еквайрів                     50 000 грн

!



Євгеній Веремійченко
E-mail: Yevhenii.Veremiichenko@bank.gov.ua
Моб.: +38 (097) 640 70 25

Владислав Дикий
E-mail: Vladyslav.Dykyi@bank.gov.ua
Моб.: +38 (067) 408 00 14

Олександр Костяний
E-mail: Oleksandr.Kostianyi@bank.gov.ua
Моб.: +38 (096) 407 41 84

Наталя Галадим
E-mail: Nataliia.Haladym@bank.gov.ua
Моб.: +38 (050) 53 44 755

Ганна Семілєт
E-mail: Hanna.Semiliet@bank.gov.ua
Моб.: +38 (067) 765 41 02

Запрошуємо до співпраці
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