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Шановна Юліє Анатоліївно!
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 із наступним.
На сьогодні у Верховній Раді України (далі – ВРУ) зареєстровано проекти Законів
№ 4178 від 01.10.2020 "Про внесення змін до деяких Законів України щодо комісійної
винагороди під час здійснення еквайрингу" та № 4178-1 від 15.10.2020 "Про внесення змін
до деяких законів України щодо комісійної винагороди за послуги еквайрингової установи
(вартості торгівельного еквайрингу)". Законопроекти передбачають регулювання
(обмеження) розмірів комісійних винагород на ринку платіжних послуг, а саме
інтерчейндж та комісійної винагороди за послуги еквайрингу. Аналогічні зміни, як нам
відомо, передбачені серед депутатських поправок до проекту Закону № 4364 "Про платіжні
послуги", який готується до другого читання у ВРУ.
Ринки платіжних послуг, у тому числі еквайрингу, інтенсивно розвиваються
останніми роками, запроваджуються нові технології та дистанційні сервіси, розширюються
мережі POS-терміналів. Банки є головними інвесторами в розвиток інфраструктури
платіжного ринку та драйверами його зростання.
Запровадження цінового регулювання істотно змінить умови ведення бізнесу та
окупність (і доцільність) інвестицій, а отже матиме безпосередній вплив на перспективи і
темпи розвитку ринку платіжних послуг, поширення безготівкових розрахунків. Тому для
банківської спільноти вкрай важливо брати участь в обговоренні законодавчих ініціатив у
цій сфері.
У зв’язку з цим просимо Вас долучити представників НАБУ до участі у роботі
робочої групи, яка працює над розвитком законодавства щодо платіжних послуг.
Також просимо Вас провести найближчим часом онлайн-зустріч з банківською
спільнотою для обговорення комплексу питань щодо регулювання розміру плати
інтерчейндж та комісії за еквайринг. Організацію зустрічі та запрошення представників
банків готові взяти на себе.
Контактною особою з боку НАБУ з питань участі у робочій групі та організації
зустрічі з банками є координатор Проектного офісу НАБУ Дмитро Глінський, (050)332-4510 d.glinsky@nabu.org.ua
Сподіваємось на плідну подальшу співпрацю.
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