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ми й зробили, сконцентрувавшись на 
українцях, захоплених спортом». Во-
сени 2019-го на базі Оксі Банку виник 
проєкт Sportbank, який обіцяв висо-
кий кешбек по витратах в спортив-
них закладах. Кількість користувачів 
продукту він не називає. Своїми ре-
зультатами активно хизується проєкт 
«Монобанк» (monobank), який розви-
вають екстопменеджери ПриватБанку 
на базі Універсал Банку. За перші два 
роки з моменту старту вони здобули 
1,7 млн клієнтів, а позначку 2 млн пе-
ретнули у березні 2020-го.

ОРІЄНТАЦІЯ НА КАРТКУ
Кількість активних електронних пла-
тіжних засобів (мінімум одна видат-
кова операція за три місяці) зросла у 
2019 році на 5,2 млн шт. (+14%). Проте 
частина цього зростання віртуальна. 
Лише 93,4% з 42,2 млн активних пла-
тіжних засобів були «фізичним» плас-

го підпису та з ним до всіх державних 
сервісів та послуг, підписання доку-
ментів, у тому числі й банківських», — 
розповідають в банку.

Невеликі гравці можуть кинути 
виклик великим банкам лише в Ін-
тернеті, де «розмір не має значення». 
У 2019 році із майже 70 млрд грн роз-
дрібних кредитів, наданих фінансови-
ми компаніями, 40 млрд грн припали 
на онлайн-кредитування — українцям 
упродовж року було видано 10 млн та-
ких мікрокредитів. «Виклик кинути 
можуть. Перемогти — тільки за умо-
ви вузької спеціалізації на певному 
сегменті клієнтів», — вважає Андрій 
Прусов.

З цією тезою погоджується голо-
ва компанії «Спортбенк», екстопме-
неджер Банку Михайлівський Денис 
Саприкін: «Важливо чітко визначити 
свою цільову аудиторію і зробити ак-
туальну пропозицію саме для неї, що 

банк обіцяв ще у 2018-му, запрацювала 
у вебверсії «Приват24» лише в березні 
2020-го, а в мобільній — має з’явитися 
влітку.

Як тільки 7 лютого 2019 року набув 
чинності закон «Про валюту і валютні 
операції», банки почали пропонувати 
фізособам обмін валют онлайн. Пер-
шими були сім банків: ПриватБанк, 
Альфа-Банк, Універсал Банк (проєкт 
«Монобанк»), банк «Конкорд», Укрсиб-
банк, ОТП Банк і Альтбанк. До кінця 
року їх кількість зросла в рази. Через 
41 банк населення продало іноземну 
валюту онлайн на $0,98 млрд. «Упро-
довж 2019 року фізичні особи купили 
іноземну валюту онлайн на $1,08 млрд. 
Таку послугу надавали 52 банки», — 
повідомили в пресслужбі НБУ. Іншим 
установам знадобилося більше часу 
для запуску послуги. Ощадбанк за-
пропонував її лише в лютому 2020-го, 
а ПУМБ — у березні. Решта банків за-
провадять цю послугу у майбутньому. 
Форвард Банк через технічні питання 
відклав її запуск на 2021 рік.

Банки тривалий час впроваджува-
ли інновації, які полегшують торгівлю, 
наприклад, оплату за допомогою ска-
нування обличчя (послуга FacePay24 
від ПриватБанку), чи намагалися по-
ширити оплату за QR-кодами, чи про-
мотували сервіс P2P-переказів. Зараз 
же банки мають також інтегрувати 
екосистеми своїх застосунків із «дер-
жавою в смартфоні», наприклад, до-
датком «Дія».

Наталія Косенко вважає, що роз-
виток дистанційного обслуговування 
стримувався законодавчо — в Україні 
не була затверджена віддалена іденти-
фікація банками нових клієнтів. Роз-
ширення переліку учасників системи 
BankID, що спрощує верифікацію, і 
проведення спліту, який передає не-
банківські ринки під нагляд НБУ, по-
силить конкуренцію між банками і фі-
нансовими компаніями за роздрібних 
клієнтів. Особливо після ухвалення 
нового закону про платіжні послуги, 
який позбавить банків монополії на 
випуск платіжних карток. Обмін ва-
лют онлайн стане доступним для не-
банків вже влітку. «Конкуренція має 
зрости. Але від BankID зараз виграють 
фінкомпанії, а банки знаходяться в 
дискримінованому положенні. Клі-
єнти банків проходять верифікацію з 
допомогою BankID і одразу в режимі 
онлайн мають змогу отримати кредит 
від фінкомпанії на свій картковий ра-
хунок. А для отримання кредиту від 
банку — учасника BankID клієнтам 
необхідно фізично підписувати папе-
рові документи. Хіба це не подвійні 
стандарти?» — запитує Андрій Прусов. 
Нацбанк запевняє, що цю проблему 
вирішить дозвіл банкам після 28 квіт-
ня проводити дистанційну ідентифі-
кацію та верифікацію нових клієнтів 
без фізичного контакту, наприклад, за 
допомогою BankID та КЕП. У системі 
BankID вже 14 банківських установ, 
включаючи ПриватБанк і Ощадбанк. 
У 2020 році ПриватБанк планує дода-
ти КЕП у «Приват24». «Кваліфікований 
електронний підпис дозволить вирі-
шити всі питання швидкого та безпеч-
ного доступу громадян до електронно-

ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ВІДДІЛЕННІ

МІСЦЕ 
В РЕЙТИНГУ

БАНК КІЛЬКІСТЬ 
ВІДДІЛЕНЬ

КІЛЬКІСТЬ 
ВІДДІЛЕНЬ, ДЕ 
МОЖНА КУПИТИ 
ЗОЛОТІ ЗЛИВКИ 
ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ 
МОНЕТИ

КІЛЬКІСТЬ 
ВІДДІЛЕНЬ, 
ЩО ПРАЦЮЮТЬ 
ПІСЛЯ 18:00 У 
РОБОЧІ ДНІ

КІЛЬКІСТЬ 
ВІДДІЛЕНЬ, ЩО 
ПРАЦЮЮТЬ У 
СУБОТУ

КІЛЬКІСТЬ 
ВІДДІЛЕНЬ, ЩО 
ПРАЦЮЮТЬ У 
НЕДІЛЮ

КІЛЬКІСТЬ ЗОН 
САМООБСЛУГО
ВУВАННЯ 24/7

1 ТАСКОМБАНК 104 98 7 10 3 52

2 ПРИВАТБАНК 1929 60 52 324 0 1342

3 ОЩАДБАНК 2328 1243 205 640 69 507

4 ПУМБ 209 197 11 71 5 101

5 АЛЬФАБАНК 258 0 31 53 28 131

6 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 497 2 1 1 0 130

7 ОТП БАНК 89 1 5 1 1 82

8 ПІВДЕННИЙ 99 62 0 0 0 19

9 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 151 3 1 6 0 26

10 КРЕДОБАНК 87 0 0 0 0 46
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Під час розрахунку рейтингу застосовувалися такі критерії: середній час відкриття поточного рахунку; вартість 

відкриття поточного рахунку; можливість доступу до рахунку в будь-якому відділенні банку; можливість дистанційного 

керування рахунком; кількість доступних сервісів систем миттєвих переказів коштів; співвідношення кількості 

операційних співробітників банку і кількості відкритих рахунків фізосіб; вартість оплати комунальних послуг; 

загальна кількість відділень; кількість відділень, де доступна купівля дорогоцінних металів та інвестиційних монет; 

кількість відділень банку, які працюють після 18:00 в робочі дні, кількість відділень, які працюють у суботу та неділю, 

кількість зон самообслуговування «24/7». Найбільшу кількість рахунків фізосіб відкрито у державних Ощадбанку і 

ПриватБанку.

ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЇ ЗАРПЛАТНІ ПРОЄКТИ

МІСЦЕ 
В РЕЙТИНГУ

БАНК КОМІСІЯ ЗА ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ В ЧУЖИХ 
БАНКОМАТАХ

РОЗМІР 
МАКСИМАЛЬНОГО 
ОВЕРДРАФТУ, ГРН

СТАВКА 
ЗА ОВЕРДРАФТОМ, 
%

ПІЛЬГОВИЙ 
ПЕРІОД 
ПОГАШЕННЯ, 
ДНІВ

1 АЛЬФАБАНК Відсутня в рамках лімітів (Сomfort — 10 тис. грн на місяць, 
Ultra — 30 тис. грн, Platinum Black — 90 тис. грн, Platinum 
Black Plus — 150 тис. грн)

200 000 36,0% 62

2 ОЩАДБАНК Від 0% до 1,5% + 5 грн 250 000 38,0% 62

3 ПУМБ Відсутня 200 000 47,9% 62

4 ОТП БАНК Відсутня 200 000 36,9% 55

5 УКРГАЗБАНК Відсутня 300 000 36,0% 30

6 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ Відсутня 250 000 45,0% 100

7 КРЕДОБАНК Відсутня в рамках лімітів (Start — 20 тис. грн на місяць, 
Smart — 40 тис. грн, VIP — 100 тис. грн)

100 000 30,0% Відсутній

8 ЛЬВІВ 1% + 5 грн 100 000 30,0% 45

9 ГЛОБУС Відсутня (за дебетовими картками) 100 000 46,8% 30

10 БАНК АЛЬЯНС Відсутня 100 000 38,0% 62
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Під час розрахунку рейтингу застосовувалися такі критерії: кількість реалізованих зарплатних проєктів (на платіжних 

картках нижче рівня Gold); кількість активних зарплатних платіжних карток, емітованих банком; мінімальна кількість 

співробітників підприємства, за якої банк запускає для нього зарплатний проєкт; мінімальний розмір фонду заробітної 

плати підприємства для відкриття зарплатного проєкту; вартість зняття готівки в банкоматах; наявність і розмір 

автоматичного овердрафту (в співвідношенні з розміром зарплати); розмір максимального овердрафту; середня 

ставка за овердрафтом; абонплата за ведення рахунку для картки рівня Gold. У дослідженні акцент зроблено на оцінці 

послуги з точки зору споживача — власника зарплатної картки, якому важливі доступність «своїх» і партнерських 

банкоматів, розміри комісій під час використання «чужих» установ, можливість отримання овердрафтів тощо. Основні 

бали учасники рейтингу отримали за кількість реалізованих зарплатних проєктів, а також за умови овердрафту до 

зарплатної карти.

тиком. Решта — це віртуальні картки, 
які клієнти генерують для онлайн-пе-
реказів і розрахунків, а також токені-
зовані в Google Pay і Apple Pay платіж-
ні картки. За рік таких токенізованих 
карток нарахували 2,52 млн шт., і це 
забезпечило половину зростання ак-
тивних платіжних засобів.

Приріст активних карток май-
же порівну поділили платіжні систе-
ми Mastercard (+2,76 млн шт.) і Visa 
(+2,42 млн шт.), але оскільки Visa займає 
меншу частку, їй вдалося наростити 
присутність з 28,5% до 30,7%, зменшив-
ши частку Mastercard до 68,1%. Серед 
банків найбільше нових активних кар-
ток було у ПриватБанку (+3,54 млн шт.) 
і Ощадбанку (+0,75 млн шт.). З 8-го на 
4-те місце піднявся Універсал Банк 
(+1,35 млн шт.) за рахунок застосунку 
Monobank. Інші великі банки показали 
незначне зростання портфеля або на-
віть  скорочення, як Альфа-Банк.
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