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У Ку піс ку трыц цаць два га ды та му па чы наў сваю пра цоў ную дзей насць у якас ці на чаль-

ні ка ўчаст ка кал га са ця пе раш ні стар шы ня Люб чан ска га па сял ко ва га Са ве та Іван Яр моц. 

Кі раў нік Са ве та пры гад вае, што гэ тая вёс ка ста ла для яго дру гой ра дзі май (сам ён з Дра-

гі чын ска га ра ё на), ве дае кож на га з жы ха роў, з мно гі мі шчы ра ваў на па лет ках і кал гас ных 

фер мах. Ён не ха вае свай го за да валь нен ня ад та го, што ў Ку піс ку свя та.

— Жы ха ры ад каз на пад рых та ва лі ся да гэ та га дня, на вя лі па ра дак у два рах і на ву лі цы, 

упры го жы лі сце ны да моў і па са дзі лі квет кі і, вя до ма, удзель ні ча лі ў кон кур се на най леп-

Па лач ка-вы ру ча лач ка 
ў дзе ян ні

Але не бу дзем пра сум нае. Дзя-

ку ю чы раз ві той сіс тэ ме стра ха-

ван ня кож ны ў ста не мі ні мі за ваць 

на ступ ствы ня штат ных сі ту а цый 

у да чы нен ні да са мо га ся бе, сва-

іх род ных і бліз кіх. Ле тась бы ло 

аформ ле на больш чым паў та ра 

міль ё на по лі саў доб ра ах вот на-

га стра ха ван ня ад ня шчас ных 

вы пад каў і за хвор ван няў на час 

зна хо джан ня за ме жа мі Бе ла ру сі. 

На які ж па мер кам пен са цыі сва іх 

вы дат каў мо жа спа дзя вац ца ча ла-

век, тра піў шы дзе-не будзь у Па ры-

жы на баль ніч ны ло жак?

— Усё за ле жыць ад сі ту а цыі, — 

рас каз вае на чаль нік упраў лен ня 

ме ды цын ска га стра ха ван ня кам-

па ніі «Бел дзярж страх» Люд мі-

ла КУ ЛАК. — У на шай кам па ніі 

стан дарт ная стра хоў ка для ту рыс-

та, які на кі роў ва ец ца, на прык лад, 

на два тыд ні ў кра і ну Шэн ген скай 

зо ны, раз лі ча на на ака зан не яму 

ме ды цын скай да па мо гі ў па ме ры 

не больш за 30 ты сяч еў ра. Каб 

на быць у нас та кі по ліс, клі ен ту 

трэ ба за пла ціць 4—7 еў ра. Але 

ён па ві нен ве даць, што стра хоў ка 

дзей ні чае толь кі та ды, ка лі ёсць 

рэ аль ная па гро за яго зда роўю або 

жыц цю. Да рэ чы, пры на быц ці по-

лі са трэ ба ўваж лі ва чы таць, у якіх 

кан крэт на вы пад ках ён з'я віц ца 

па лач кай-вы ру ча лач кай. У кож най 

стра ха вой ар га ні за цыі, а іх у Бе ла-

ру сі 17, свае ўмо вы і прын цы пы.

— Якія стра ха выя вы пад кі 

за мя жой зда ра юц ца час цей за 

ўсё?

— У асноў ным гэ та бе ды ку-

рорт ні каў, асаб лі ва дзя цей. Тут і 

ўся ля кія ро та ві рус ныя ін фек цыі, і 

за па лен не кі шэч ні ка, і ін шыя за-

хвор ван ні, звя за ныя з хар ча ван-

нем. Плюс пра сту да, ан гі на, моц-

ныя ўда ры, па рэ зы, што па тра бу-

юць не ад клад на га ўмя шаль ніц тва 

ме ды каў. Зразумела, трэ ба быць 

га то вым да ўся го. Вось ня даў на 

ў Аў стрыі ў на ша га су ай чын ні ка 

зда рыў ся ін фаркт мі я кар да. Спат-

рэ бі ла ся транс пар та ван не хво ра-

га ў спе цы я лі за ва ную клі ні ку, дзе

ён зна хо дзіў ся шэсць су так. Рас-

хо ды скла лі 14 ты сяч еў ра. Доб ра, 

што ча ла век быў за стра ха ва ны.

А што ра біць та му га рот ні ку, які 

ры зык нуў на кі ра вац ца ў да лё кае 

за меж жа без стра хоў кі? Ды яшчэ 

не ма ю чы ў кі шэ нях да стат ко вай 

коль кас ці ва лю ты. Вя до ма, ка лі 

што, за меж ныя ўра чы не па кі нуць 

не ба ра ку па мі раць, вы ра ту юць. 

Але по тым да шлюць ра ху нак на 

хат ні ад рас. Не за пла ціш — уня суць 

у чор ны спіс лю дзей, якім уезд у 

пэў ную дзяр жа ву (або шэ раг дзяр-

жаў, ка лі яны ўва хо дзяць у Шэн ген), 

бу дзе за ба ро не ны. І тут яшчэ наш 

ня ўда члі вы зям ляк хай ска жа дзя-

куй. Ула ды не ка то рых кра ін на огул 

не вы пус ка юць не пла цель шчы каў, 

па куль тыя не да ста нуць гро шы.

Перш за ўсё — 
зда роўе

На слу хаў шы ся пра та кія пры го-

ды, не ка то рыя бе ла ру сы ні за якія 

пер ні кі не хо чуць па кі даць ме жы 

род най кра і ны. Ад нак і се дзя чы 

ў ха це не маг чы ма за ста вац ца ў 

поў най бяс пе цы. Та му аса біс тае 

стра ха ван не, на ват ка лі яно і не 

звя за нае з вы ез дам за кар дон, усё 

роў на на бі рае аба ро ты.

— Гэ та тэн дэн цыя свед чыць аб 

тым, што псі ха ло гія лю дзей пры к-

мет на змя ні ла ся, — га во рыць 

Люд мі ла Ку лак. — Ка лі ра ней яны 

пе ра важ на тур ба ва лі ся аб тым, як 

за сце раг чы ма ё масць, то ця пер на 

пер шы план вы хо дзіць зда роўе.

Апош нім ча сам у Бе ла ру сі 

амаль утрая па вя лі чы лі ся ўзно-

сы па стра ха ван ні жыц ця, яшчэ 

больш — па стра ха ван ні ме ды цын-

скіх рас хо даў. Ле тась адзін толь кі 

«Бел дзярж страх» зра біў ка ля 

40 ты сяч вы плат у кошт кам пен са-

цыі за трат гра ма дзян на ля чэн не.

— Стра ха ван не ча ла ве ка, звя-

за нае з ры зы кай для яго жыц ця, — 

пра цяг вае Люд мі ла Ар ка дзеў на, — 

адзін з са мых скла да ных кі рун-

каў у на шай ра бо це. Не ка то рыя 

па тра бу юць за стра ха ваць ся бе 

на міль ё ны. Та ды мы тлу ма чым, 

што не мо жам даць зго ду на пра-

па ну е мую здзел ку. Бо па ўмо вах 

кам па ніі та рыф пры та кіх апе ра-

цы ях не больш за 1,5 пра цэн та ад 

стра ха вой су мы ў год. Хоць бы лі 

вы пад кі, ка лі стра ха ва лі ча ла ве-

ка на 100 ты сяч до ла раў. Ад нак 

у та кіх сі ту а цы ях па тра ба ва лі ад 

клі ен та да дат ко выя па ке ты да ку-

мен таў, у тым лі ку гіс то рыю яго 

за хвор ван няў. Сло вам, па доб ныя 

па гад нен ні — рэч над звы чай скла-

да ная і та му рэд кая.

Звы чай на жыц цё стра ху ец-

ца на ку ды больш сціп лую су му. 

Час та яна не пе ра вы шае дзвюх 

ты сяч руб лёў. У вы пад ку траў мы, 

за хвор ван ня або ін ша га ня шчас-

на га вы пад ку спе цы я ліс ты ар га ні-

за цыі вы свят ля юць усе яго дэ та лі 

і на зна ча юць па мер кам пен са цыі 

для свай го пад шэф на га. Ка лі вы 

зла ма лі на гу, то гэ та су ма мо жа 

да хо дзіць пра цэн таў да 30 ад стра-

ха вой. Зла ма ны па лец па цяг не 

пра цэн таў на пяць, а то і менш. 

На поў ную стра хоў ку мож на раз-

ліч ваць толь кі пры край ніх аб ста ві-

нах — ін ва лід насць пер шай гру пы 

або ля таль ны фі нал.

Мой дом — 
мая крэ пасць

Ка лі аца ніць жыц цё ча ла ве ка 

да во лі скла да на, бо яно з'яў ля ец-

ца ка тэ го ры яй не ма тэ ры яль най, то 

вы зна чыць кошт той ці ін шай рэ чы 

заў сё ды мож на без асаб лі ва га на-

пру жан ня.

Вядома, больш за ўсё кож ны 

пе ра жы вае за жыл лё. Ка лі вы 

ва ло да е це асоб ным до мам, то 

па бе ла рус кім за ка на даў стве па-

він ны яго за стра ха ваць. Але аба-

вяз ко вая стра хоў ка за бяс печ вае 

аба ро ну толь кі 50 пра цэн таў кош-

ту бу дын ка. І ў вы пад ку яго раз-

бу рэн ня, на прык лад, ура га нам 

або зні шчэн ня пры па жа ры вы 

змо жа це да біц ца толь кі па ла він-

на га па крыц ця ўро ну. Каб ён быў 

кам пен са ва ны цал кам, не аб ход на 

ў доб ра ах вот ным па рад ку афор-

міць стра ха ван не ас тат няй па ло вы 

жыт ла. Важ на ад зна чыць, што пры 

аба вяз ко вым стра ха ван ні яго дзе-

ян не рас паў сюдж ва ец ца толь кі на 

жы лы бу ды нак. Пу ні, лаз ні, га ра-

жы, лет нія кух ні, пла ты не трап ля-

юць пад «па ра сон бяс пе кі». Каб не 

згу біць у вы пад ку сты хій на га бед-

ства ўсё гэ та ба гац це не зва рот на, 

трэ ба афор міць на яго доб ра ах-

вот ны по ліс. Пры гэ тым ула даль нік 

за стра хуе свае бу дын кі не толь кі 

ад сты хіі, але і ад та кіх не ча ка нас-

цяў, як на езд аў та ма бі ля, па дзен не 

дрэ ва ці са ма лё та, на бег дзі ка га 

зве ра і на ват бу ян ства яко га-не-

будзь дэ ба шы ра.

— За апош нія не каль кі га доў 

аб' ёмы гра шо вых уз но саў па гэ тым 

ві дзе стра ха ван ня па вя лі чы лі ся ў 

пяць ра зоў, — дзе ліц ца ін фар ма-

цы яй на мес нік на чаль ні ка ўпраў-

лен ня ма ё мас ных ін та рэ саў 

гра ма дзян «Бел дзярж стра ха» 

Але на КУ ЦЭ ВІЧ. — На ця пе раш ні 

мо мант толь кі ад на на ша кам па нія 

мае 700 ты сяч та кіх па гад нен няў з 

клі ен та мі. Згод на са ста тыс ты кай, 

80 пра цэн таў вы плат вы па дае на 

сты хій ныя бед ствы, 10 — на па жа-

ры, 7 — на не пра ва мер ныя дзе ян ні 

трэ ціх асоб.

З жы ха ра мі шмат ква тэр ных 

да моў ра бо та па стаў ле на кры ху 

інакш. Ім пра па ну ец ца доб ра ах-

вот нае комп лекс нае стра ха ван не 

жыл ля. Гэ та зна чыць ра зам з ква-

тэ рай ад роз ных ава рый стра ху-

 ец ца ўсё, што ў ёй зна хо дзіц ца. 

А так са ма ад каз насць гас па да роў у

вы пад ку на ня сен ня яко га-не будзь 

не на ўмыс на га ўро ну су се дзям. Ся-

род га ра джан та кая фор ма аба-

ро ны сва ёй ма ё мас ці най больш 

па пу ляр ная. Аб гэ тым свед чыць 

той факт, што та кім спо са бам у 

кра і не за стра ха ва ная ўжо кож ная 

пя тая ква тэ ра.

Са мая эк за тыч ная 
клі ен ту ра

У апош нія га ды ама та ры да маш-

ніх ча ты рох но гіх усё больш ак тыў на 

стра ху юць сва іх га да ван цаў. Пры-

чым гэ та ха рак тэр на як для го ра да, 

так і для вёс кі. Але на ся ле асо бай 

па ва гай з бо ку кла пат лі вых гас па-

да роў ка рыс та ец ца не каль кі ін шы 

кан тын гент жы вёль на га све ту. Тут 

ў фа во ры ко ні, ка ро вы, свін ні, ко зы,

авеч кі — сло вам тыя, хто пры мае 

са мы ак тыў ны ўдзел у вя дзен ні хат-

няй гас па дар кі. Ім і да ста юц ца стра-

ха выя по лі сы. А як інакш? Згу біць, 

на прык лад, ка ня, ды яшчэ ў се зон 

аў раль най ра бо ты, для ін ша га се-

ля ні на — бя да. А за стра ха ваў шы 

жы вё лі ну, ён у вы пад ку яе гі бе лі не 

за ста нец ца без пад трым кі.

— Вось ня даў на, — ус па мі нае 

Але на Ку цэ віч, — у Лід скім ра ё-

не ў вы ні ку траў мы за гі ну ла ка-

ро ва. Яна бы ла за стра ха ва ная на 

1600 руб лёў. Роў на столь кі і атры маў 

гас па дар у якас ці кам пен са цыі.

Ці тое яшчэ бу дзе
Ле тась аб' ём стра ха вых уз но саў 

у Бе ла ру сі іс тот на пе ра вы сіў міль-

ярд руб лёў. Гэ та му па спры яў цэ лы 

шэ раг фак та раў, адзін з якіх — па-

шы рэн не ві даў па слуг. На прык лад, 

з ня даў ня га ча су з'я ві ла ся маг чы-

масць стра ха ваць ма біль ныя тэ-

ле фо ны. Як ад кра дзя жу, так і ад 

па шко джан ня.

На бі рае па пу ляр насць так са-

ма доб ра ах вот нае стра ха ван не 

бяс пе кі ве ла сі пе дыс таў. На бы ты 

по ліс з'яў ля ец ца пад стра хоў кай і 

для ез да ка, і для яго транс парт на-

га срод ку. Ад на ча со ва стра ху ец ца 

яшчэ і маг чы мая ад каз насць ве ла-

ўла даль ні ка ў вы пад ку на ня сен ня 

ўро ну зда роўю ін шых лю дзей або 

іх ма ё мас ці.

Хут чэй за ўсё ўжо сё ле та ад-

бу дуц ца но ва ўвя дзен ні ў сек та ры 

стра ха ван ня жыц ця і да дат ко вых 

пен сій. Ча ка ем і ін шых пра па ноў.

Мі ха іл КА ВА ЛЁЎ.

НА ЎСЯ КІ ВЫ ПА ДАК

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

шую прэзен та цыю свай го пад-

вор'я, — ка жа Іван Яр моц. — 

А Са вет па кла па ціў ся зра біць 

па да ру нак — да свя та бы ла ас-

фаль та ва на га лоў ная да ро га да 

на се ле на га пунк та.

Вя до ма, якое свя та без кан-

цэр та, без гуч ных слоў у ад рас 

най леп шых пра цаў ні коў і доб ра-

сум лен ных лю дзей, які мі га на-

рыц ца ўся вёс ка. Удзель ні ка мі 

свя та ста лі і бы лыя жы ха ры Ку-

піс ка, якія ста ла жы вуць у рай-

цэнт ры, су сед ніх га ра дах, у аб лас ным цэнт ры, а так са ма ў ста лі цы, але якія не за бы лі пра 

гэ ты дзень і пры еха лі на сваю ма лую — мі лую і да ра гую — ра дзі му.

На гэ тых здым ках мож на ўба чыць, як свят ку юць дзень вёс кі ў Ку піс ку. Але больш здым-

каў з гэ тай па дзеі гля дзі це на на шым сай це: zvіazda.by.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

КУ ПІСК ЭС ТА ФЕ ТУ КУ ПІСК ЭС ТА ФЕ ТУ 
ПРЫ НЯЎ!ПРЫ НЯЎ!


