
Інноваційна програма
для UKRSIBBANK



СФЕРИ ПОШУКУ
ІННОВАЦІЙ

Products

Фінансові рішення 
навколо банківських 
карток, кредитів та 
безготівкової економіки.

Digital
Banking
Цифрова трансформація 
взаємовідношень з 
клієнтами, каналів 
розподілу та послуг.

Banking
Backend
Рішення щодо 
кібербезпеки, роботи з 
даними, процедур і 
процесів банку та 
комплаєнс.

Workplace

Створення сприятливих 
та комфортних умов 
для роботи.

Beyond
Traditional
Нові горизонти для 
банку.

Від клієнтів до працівників: 
цілісний погляд на банк



PRODUCTS /
ПРОДУКТИ

Фінансові продукти навколо 
банківських карток, кредитів та 
безготівкової економіки

Безготівковий розрахунок 

Рітейл-продукти

Оновлення банкоматів

Фінансування і позики

Інтернет-еквайринг



PRODUCTS /
ПРОДУКТИ

Безготівковий
розрахунок 
Стимулювання активації та 
використання  банківських 
карток. Інтегровані 
рішення для існуючих 
готівкових схем.

Рітейл-
продукти
Мультикарткові та 
мультибанкові продукти 
для зарплатних проектів та 
повсякденного 
використання. Лояльність. 
Самообслуговування.

Оновлення
банкоматів
ПЗ та компоненти 
банкоматів. 
Ідентифікація клієнтів як 
юридичних осіб.

Фінансування
і позики
Рішення про оплату 
частками в момент 
транзакції. Прості кредитні 
продукти. Розумне 
колекторство. Миттєва 
кредитна оцінка та 
кредитні рішення.

Інтернет-
еквайринг
Платформа/шлюз для 
сайтів. Перевірка 
контенту сайту на 
відповідність 
вимогам.

Фінансові продукти навколо банківських
карток, кредитів та безготівкової економіки



DIGITAL BANKING /
ЦИФРОВИЙ БАНКІНГ

Цифрова трансформація стосунків з 
клієнтами, каналів розподілу та 
послуг

Багатоканальність

Інтернет-банкінг

Знання клієнта

Трансформація відділень

МСБ та корпоративні послуги



DIGITAL BANKING /
ЦИФРОВИЙ БАНКІНГ

Багатоканальність

Інтегрована модель 
розподілу – синхронізація 
усіх каналів (відділення, 
сайти, соціальні медіа та 
мобільні пристрої) для 
продажу, операцій та 
обслуговування клієнтів.

Інтернет-
банкінг

Високоякісний UX. 
Ефективне залучення та 
користувачів. Релевантні 
та персоналізовані 
послуги. Рішення для 
аутентифікації. 

Знання
клієнта

Використання даних у cus-
tomer journey. Поглиблене 
розуміння клієнта в режимі 
реального часу та 
конвергенція даних для усіх 
команд (маркетинг та 
продажі, підтримка, 
працівники, співробітники 
філіалів, персональні 
менеджери).

Трансформація
відділень

Phygital – Об’єднання 
фізичного та цифрового. 
Гнучкий простір. 
Діловодство без паперу та 
створення дійсних 
електронних документів 
(починаючи із цифрового 
підпису).

МСБ та
корпоративні
послуги
Персоналізовані та про 
активні пропозиції 
продуктів. Інтеграція у 
бізнес-системи клієнтів. 
Бізнес-функція як 
послуги на платформі 
(бухгалтерський облік, 
фонд заробітної плати та 
інші). Цифровий підпис.

Цифрова трансформація стосунків з 
клієнтами, каналів розподілу та послуг



BANKING BACKEND /
ІНФРАСТРУКТУРА БАНКУ

Рішення щодо даних, процедур і 
процесів, відповідності та безпеки

Інфраструктура та якість даних

Боротьба із шахрайством

Знай клієнта краще

Розумне управління базою даних 

Кібербезпека



BANKING BACKEND /
ІНФРАСТРУКТУРА БАНКУ

Рішення щодо даних, процедур і процесів, 
відповідності та безпеки

Інфраструктура
та якість даних

Інфраструктура даних, 
якість, управління, 
конвергенція та утилізація.

Боротьба із
шахрайством

Виявлення та 
попередження шахрайства. 
Поведінкова аналітика. 
Виявлення зловмисних дій.

Знай клієнта
краще

Рішення AML/KYC 
(відмивання коштів та 
перевірка клієнтів) для 
приватних та корпоративних 
клієнтів. Перевірка 
політичних осіб та 
санкційних списків.

Розумне
управління
базою даних
Зберігання, моніторинг, 
аналіз документів, правил 
та знань. Співробітництво в 
рамках відповідних 
проектів. Автоматизований 
контроль реалізації.

Кібербезпека

Автоматизація 
операційної роботи 
команд кібербезпеки.



WORKPLACE /
МІСЦЕ РОБОТИ

Банк як комфортне
місце роботи

Робота з ідеями

HR-технології

Майбутнє роботи

Освіта та розвиток

Покращення місця роботи



WORKPLACE /
МІСЦЕ РОБОТИ

Банк як комфортне місце
роботи

Робота з ідеями

Інструменти для легкого 
збирання ідей та відгуків, 
організації робочого 
процесу та 
відслідковування прогресу.

HR-технології

Технології для покращення 
HR-процесів, від підбору до 
розвитку кар’єри та оцінки 
працівників. 
Інтелектуальний HR, 
чат-боти.

Майбутнє
роботи
Інструменти для віддаленої 
роботи. Практики Manage-
ment 3.0. Продуктивність.

Освіта та
розвиток
Онлайн-курси (MOOC) та 
гейміфікація для навчання. 
Програми для нових 
працівників. 

Покращення
місця роботи
Програми та пристрої, що 
вдосконалять роботу 
працівників в офісі. 
Позаробочий час та 
дозвілля. Зв’язок. 
Моніторинг добробуту 
(спорт, настрій).



BEYOND TRADITIONAL /
ПОЗА ТРАДИЦІЙНИХ НАПРЯМКІВ 

Нові горизонти банку

Штучний інтелект

Блокчейн та децентралізованість

Нові інтерфейси

Розумний продукт



BEYOND TRADITIONAL /
ПОЗА ТРАДИЦІЙНИХ НАПРЯМКІВ 

Штучний
інтелект
Процеси, бази даних, 
законодавство, аудит, 
шахрайство, управління 
персоналом.

Блокчейн та
децентралізованість
Перекази. Обробка даних. 
Smart-контракти.

Нові
інтерфейси
Голос. Обробка людського 
мовлення. Інтернет речей.

Розумний
продукт
Радикально нові фінансові 
продукти, дистрибутивні та 
бізнес-моделі,  поза 
поточним фокусом UKRSIB-
BANK та інших глобальних 
фінансових установ.

Нові горизонти
банку



ПРИКЛАДИ СТАРТАПІВ У
ДЕЯКИХ НАПРЯМКАХ



ПРИКЛАДИ СТАРТАПІВ У НАПРЯМКУ ПРОДУКТИ

Kabbage популяризували новий 
автоматичний метод видачі 
позик. Компанія спростила 
ручний процес подачі заявки, 
зробивши його 100% online, 
автоматичним та негайним.

Curve розробляють платформу 
для консолідації усіх 
банківських карток у розумну 
картку та ПЗ

Klarna розробляє пакет послуг 
для інтернет-шопінгу. Одним із 
рішень є можливість вибрати 
оплату частинами під час самої 
транзакції.



ПРИКЛАДИ СТАРТАПІВ У НАПРЯМКУ ЦИФРОВИЙ БАНКІНГ

Мультиканальна банківська 
платформа Backbase об’єднує 
функції систем ядрових систем 
та нових фінтех-рішень у 
єдиний досвід для клієнта, 
серйозно покращуючи 
будь-який канал підтримки.

Monese надає змогу миттєвого 
відкриття рахунку у Великій 
Британії безвідносно до 
громадянства клієнтів. Цей 
продукт особливо популярний 
серед експатів та цифрових 
кочівників.

Penta пропонує легкий 
банківський рахунок із 
додатковими бізнес-послугами 
для МСБ та стартапів у 
Німеччині.



ПРИКЛАДИ СТАРТАПІВ У НАПРЯМКУ ІНФРАСТРУКТУРА БАНКУ

Платформа машинного 
навчання Pendo systems 
перетворює масштабні 
неструктуровані дані у 
структуровані набори для 
використання штучного 
інтелекту.

ComplyAdvantage побудували 
глобальну базу даних для 
оцінки ризику відмивання 
коштів. База даних включає 
списки санкцій та розшуку, 
негативний медіа-слід да 
політично значущих осіб.

Використовуючи просунутий 
поведінковий аналіз, NetGuardians  
збирають дані по усій банківській 
ІТ-системі з метою виявлення 
нетипової поведінки для 
сигналізування або блокування 
транзакцій у режимі реального 
часу.



ПРИКЛАДИ СТАРТАПІВ У НАПРЯМКУ МІСЦЕ РОБОТИ

Trello пропонує 
інтернет-програму для 
управління проектами та 
командами у зручному 
інтерфейсі та із 
колаборативними функціями, а 
також інтеграцією із безліччю 
сервісів.

Limeade опікується добробутом 
працівника з усеохоплюючим 
підходом, покращує роботу 
організації із кадрами та 
використовує сучасні 
технології, які пасують 
майбутнім методам роботи.

Klaxoon розробляє рішення для 
підвищення залученості 
учасників тренінгів, зустрічей 
та конференц-дзвінків, 
пропонуючи багато новий 
методів групової інтеракції.


