Вих. № 8027/4-02/04
Від 07.04.2021 р.
Щодо Меморандуму
про порозуміння

Президенту України
п. ЗЕЛЕНСЬКОМУ В.О.

Шановний пане Президенте!
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та бажаємо успіхів у
Вашій професійній діяльності.
Незалежна асоціація банків України (далі – НАБУ), як найбільший
представник банківського співтовариства, звертається до Вас щодо гострого
питання законодавчого регулювання комісій інтерчейндж та еквайринг та
наголошує, що банківський сектор виступає за виключно добровільне та ринкове
вирішення цього питання, оскільки не хоче перекреслювати усі напрацювання
учасників ринку на шляху розбудови Cashless країни.
Так, у відповідь на суспільний запит численних учасників ринку та
користувачів платіжних послуг, органів виконавчої та законодавчої влади, НАБУ
спільно з низкою провідних банків та основними міжнародними платіжними
системами ініціює укладення Меморандуму про Порозуміння (далі –
Меморандум). Ми також запрошуємо всі банки, рітейлерів та інші зацікавлені
сторони приєднатись до Меморандуму.
Учасники (підписанти) Меморандуму беруться добровільно та у
відповідності до чинного законодавства докладати максимальних зусиль для:
1) зниження комісії інтерчейндж в Україні відносно споживчих платіжних
продуктів згідно такого графіка:
- до рівня не більше 1,2% починаючи з 01.07.2021 р.;
- до рівня не більше 1,0% починаючи з 01.07.2022 р.;
- до рівня не більше 0,9% починаючи з 01.07.2023 р.;
2) підвищення ефективності еквайрингу та зниження маржі між комісією
за еквайринг та комісією інтерчейндж відносно споживчих платіжних продуктів до
0,5%;
3) покращення на конкурентній основі ефективності, зручності та
доступності платіжних послуг для кінцевих споживачів.
Поступового зниження комісій інтерчейндж та за еквайринг, у контексті
збільшення ефективності та зниження собівартості всього спектру платіжних
послуг, цілком можливо досягти завдяки розвитку платіжної інфраструктури,
доступу до ринку для нових гравців та вільній конкуренції. Це дозволить і далі
поглиблювати проникнення безготівкових платежів та прискорити міграцію
розрахунків із сфери готівкового обігу.

Щиро сподіваємось, що Президент, Уряд, Парламент та інші органи влади
також максимально сприятимуть прискореному розвитку безготівкових
розрахунків, та пропонуємо розглянути наступні кроки:
1. Впровадження регулювання щодо здійснення всіх платежів між
компаніями/державою/державними установами, з одного боку, та
громадянами України, з іншого боку, у безготівковій формі.
2. Скасування вимог щодо безоплатного надання платіжних послуг при
отриманні заробітної плати та соціальних виплат.
3. Зниження встановлених обмежень щодо готівкових розрахунків у
торгівельній мережі.
Ми переконані, що викладені вище наміри, закріплені Меморандумом, а
також наведені заходи є найкращою альтернативою адміністративному
регулюванню цін.
У зв’язку з цим просимо Вас підтримати позицію кровоносної системи
економіки України – банківський сектор, який пропонує цивілізований, ринковий
шлях врегулювання питання щодо розміру комісій інтерчейндж та за еквайринг,
необхідний для подальшого розвитку Cashless України.
Сподіваємось на Вашу підтримку та плідну подальшу співпрацю.
З повагою
Виконавчий директор
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