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Сён ня най больш рас паў сю джа ныя 

прэ мі яль ныя кар тач ныя пра дук ты — 

зва ныя за ла тыя (Gоld, «Голд») і пла ці-

на выя карт кі (Рlаtіnum). У цэ лым, лю-

бы бе ла рус пры жа дан ні мо жа афор-

міць са бе та кую карт ку — пы тан не 

ў боль шас ці вы пад каў бу дзе толь кі ў 

ца не, якая да во лі моц на ад роз ні ва-

ец ца ў роз ных бан ках. Але іс ну юць і 

яшчэ больш прэ стыж ныя кар тач ныя 

пра дук ты, якія звы чай на не да ступ ныя 

прос та му абы ва це лю. На прык лад, 

Vіsа Іnfіnіtе, МаstеrСаrd Wоrld Blасk 

Еdіtіоn, MаstеrСаrd Wоrld Еlіtе...

СІС ТЭ МА ПА РО ЛЯЎ 
3D-SЕСURЕ

Трэ ба ра зу мець, што карт ку ў 

прын цы пе не вар та пе ра да ваць у 

ру кі трэ цім асо бам і па ве дам ляць ім 

лю быя звест кі пра яе. Пла цеж ныя сіс-

тэ мы і бан кі па ста ян на пра цу юць над 

тым, каб па вы сіць бяс пе ку раз лі каў 

карт кай.

На прык лад, ад ным з да дат ко-

вых спо са баў аба ро ны з'яў ля ец ца 

3D-Sесurе або сэр віс да дат ко вай аў-

тэн ты фі ка цыі. Гэ ты сэр віс з'яў ля ец ца 

яшчэ ад ной аба ро най карт кі пе рад 

апла тай. У БЕЛ КАРТ ужо за пу шча ны 

і ак тыў на вы ка рыс тоў ва ец ца да дат-

ко вы спо саб аба ро ны кар так у се ці-

ве — Ін тэр нэт Па роль БЕЛ КАРТ. Та кія 

спо са бы аба ро ны вы ка рыс тоў ва юц ца 

пры ін тэр нэт-раз лі ках, у тым лі ку і на 

за меж ных ін тэр нэт-сай тах.

На прык лад, вы хо ча це неш та ку-

піць праз ін тэр нэт. Пры апла це ў 

спе цы яль най фор ме ўво дзі це да ныя 

карт кі і за паў ня еце яшчэ да дат ко выя 

гра фы для аба ро ны. Пас ля гэ та га 

пры хо дзіць на ну мар ма біль на га тэ ле-

фо на спе цы яль ны код, які трэ ба ўвес-

ці, каб прай шла апла та. На ват ка лі так 

атры ма ла ся, што ва шы пер са наль ныя 

да ныя карт кі апы ну лі ся ў зла мыс ні каў, 

то ма біль ны тэ ле фон у вас і толь кі ту-

ды пры хо дзіць sms са спе цы яль ным 

сак рэт ным ко дам для апла ты.

ЗА ВЕС ЦІ АСОБ НЫ 
КАРТ-РА ХУ НАК У БАН КУ

Вель мі важ на па мя таць, што бяс-

пе ка срод каў на карт-ра хун ку — гэ та, 

у пер шую чар гу, пер са наль ная ад каз-

насць, і ка лі вы па во дзі це ся бе бес-

кла пот на, то, якія б спо са бы аба ро ны 

ў карт кі ні бы лі, усё роў на вы мо жа це 

па тра піць у не пры ем ную сі ту а цыю. 

А каб гэ та га не ад бы ло ся, трэ ба аба-

вяз ко ва вы кон ваць не каль кі пра ві лаў 

бяс пе кі пры раз лі ках.

Пер шае, ні ў якім вы пад ку з зар-

плат най карт кай нель га ез дзіць за 

мя жу і куп ляць неш та ў за меж ных 

ін тэр нэт-кра мах. Для гэ тай мэ ты аба-

вяз ко ва за вя дзі це асоб ны карт-ра ху-

нак у бан ку і карт ку да яго. У гэ тым 

вы пад ку важ на ра зу мець прын цы по-

вую роз ні цу вось у чым.

Ча сам да зар плат ных ра хун каў 

банк вы дае дзве карт кі. Карт ка — гэ-

та ключ да ра хун ку ў бан ку. І ка лі ў вас 

адзін ра ху нак, але два клю чы, то гэ та 

тое са мае, што адзін ключ. Ка лі да ныя 

карт кі па не асця рож нас ці трап ля юць 

ашу кан цам, то дру гая карт ка вас не 

вы ра туе. Лю бы з клю чоў (кар так) дае 

до ступ да гро шай на карт-ра хун ку. 

Дзве карт кі да ра хун ку зруч на, але і 

вы пад кі, ка лі рап там ад на карт ка згу-

бі ла ся ці вый шла «са строю», та ды 

дру гая вы кон вае функ цыю за па сной. 

А бяс пе ка — гэ та асоб ны карт-ра ху-

нак і карт ка да яго.

ЛІ МІ ТЫ ПА ТРА БУ ЮЦЬ 
ДЫС ЦЫП ЛІ НЫ

Бы вае, што клі ен ты ва ло да юць 

вель мі вы со кі мі ве да мі ў пы тан нях фі-

нан са вай аду ка ва нас ці і доб ра раз бі-

ра юц ца ў лі мі тах пры раз лі ку карт кай. 

Але і ў іх уз ні ка юць пы тан ні.

На прык лад, вы ўста лёў ва е це са бе 

лі міт па карт цы, што звыш эн най су-

мы гро шай (ска жам 30 у. а.) вы раз лі-

чыц ца не змо жа це ці ста ві це за ба ро ну 

на раз лі кі па карт цы ў «не бяс печ ных» 

кра і нах. І та ды, на ват ка лі да ныя карт-

кі ней кім чы нам атры ма юць ашу кан-

цы, то звыш гэ тай су мы лі мі ту зняць 

з карт-ра хун ку яны не змо гуць. Та кі 

спо саб аба ро ны вы ка рыс тоў ва юць 

тыя гра ма дзя не, у якіх ад на карт ка 

(у тым лі ку і зар плат ная) на ўсе вы-

пад кі жыц ця.

Важ на ра зу мець, што лі мі ты па 

карт ках па тра бу юць яшчэ боль шай 

дыс цып лі ны. Та му што на ват у са мых 

пра су ну тых ка рыс таль ні каў кар так мо-

гуць быць ню ан сы. Прык лад з жыц ця. 

Вы ве да е це, што зар плат най карт кай 

бу дзе це раз ліч вац ца ўсю ды, акра мя 

ска жам Поль шчы, Ін дыі і Тай лан да. 

І ста ві це за ба ро ну на лю быя раз лі кі 

ў гэ тых кра і нах. Зра біць гэ тыя рэ чы 

ця пер лёг ка са ма стой на з да па мо гай 

ін тэр нэт-бан кін гу або ма біль на га бан-

кін гу. А ка лі вы ўсё яшчэ не асво і лі гэ ты 

ін стру мент дыс тан цый на га бан каў ска-

га аб слу гоў ван ня (ДБА), то гэ та мож на 

зра біць з да па мо гай бан каў ска га спе-

цы я ліс та, на прык лад, пры на вед ван ні 

ад дзя лен ня бан ка аса біс та.

Дык вось, па ста ві лі за ба ро ну і за-

бы лі ся. Прай шло паў го да, вы вы ра-

шы лі неш та ку піць у ін тэр нэ це, а сайт, 

на якім хо ча це здзейс ніць куп лю, ака-

заў ся поль скім. А ў вас за ба ро на на 

раз лі кі ў гэ тай кра і не, і па ста ві лі вы 

гэ тую за ба ро ну паў го да та му.

Спра бу е це апла ціць, а апла та не 

пра хо дзіць. Нер ву е це ся, тэ ле фа ну е це 

ў банк, за да яце пы тан ні, про сі це зняць 

лі мі ты. По тым за хо дзі це ў ін тэр нэт-

бан кінг і зды ма е це зга да ную за ба ро-

ну, і толь кі пас ля гэ та га куп ля е це тое, 

што ха це лі. А ка лі банк тую за ба ро ну 

зды ме не ад ра зу, а толь кі, ска жам, 

на пра ця гу трох га дзін або больш? То 

трэ ба ча каць. А ка лі вы ў ін шай кра і-

не, то па тэ ле фа на ваць у банк — гэ та 

зна чыць апла ціць роў мінг. Ня тан нае 

за да валь нен не.

Вось і атрым лі ва ец ца, што быц цам 

бы лі мі ты, за ба ро ны — гэ та зруч на, але 

па тра бу юць вы со кай дыс цып лі ны. Пра-

сцей за вес ці асоб ны карт-ра ху нак, з да-

па мо гай та го ж ін тэр нэт-бан кін гу, або 

ма біль на га бан ка, або сэр ві су пе ра во даў 

ажыц цяў ляць пе ра вод на та кую карт ку. 

Трэ ба вам неш та ку піць на ней кім сай це 

на су му пяць до ла раў? Вы роў на гэ тую 

су му на сваю спе цы яль ную карт ку для 

раз лі каў у ін тэр нэ це і кла дзя це. Здзейс-

ні лі пла цеж, і карт ка пус тая. На ват ка лі 

да ныя та кой карт кі атры ма лі зла дзеі, то 

гро шай там ня ма, і з'яў ля юц ца яны та ды, 

ка лі вам трэ ба неш та ку піць.

ЗАЎ СЁ ДЫ 
SMS-АБ ВЕСТ КА

Дру гім га лоў ным пра ві лам бяс печ-

на га вы ка ры стан ня карт кі з'яў ля ец ца 

пад клю чэн не па слу гі sms-аб вест кі па 

ру ху гра шо вых срод каў на карт-ра хун-

ку ў бан ку. Прый шла зар пла та, пен сія, 

сты пен дыя — атры ма лі sms з па ве-

дам лен нем, што пэўная су ма за лі ча-

ная. Сха дзі лі ў кра му, ку пі лі пра дук ты, 

раз лі чы лі ся карт кай — прый шло на 

со та вы sms. Гэ та зруч на. Вы заў сё ды 

ве да е це коль кі гро шай у вас ёсць, та-

му што пас ля кож най апла ты аў та ма-

ты ка «ска жа» рэш ту срод каў.

А яшчэ бяс пе ка. Та му што ка лі 

стра ці лі карт ку ці яе ўкра лі, а зла мыс-

ні кі дзесь ці зня лі з яе гро шы ці неш та 

ку пі лі ў кра ме, то вам прый дзе sms з 

аб вест кай. І ад ра зу зра зу ме е це, што 

ва шы гро шы кра дуць.

У гэ тым вы пад ку трэ ба тэр мі но-

ва бла ка ваць карт ку. Ёсць не каль кі 

спо са баў: па тэ ле фа на ваць у банк, які 

вы даў карт ку, за бла ка ваць карт ку з 

да па мо гай ін тэр нэт-бан кін гу або ма-

біль на га бан кін гу або спе цы яль на га 

sms-за пы ту ў банк аб бла ка ван ні. Вя-

до ма, най больш зруч ны спо саб — ма-

біль ны або ін тэр нэт-бан кінг.

Тут га лоў нае — умець ка рыс тац ца 

гэ тым сэр ві сам і на яў насць ін тэр нэ ту, 

та му што ка лі вы ка рыс тоў ваць спо саб 

зван ка ў банк, то мож на доў га ча каць 

ад ка зу апе ра та ра, асаб лі ва ў вы хад-

ныя дні. Тут усё ін ды ві ду аль на і за ле-

жыць ад кан крэт на га бан ка, та му што 

саll-цэнт ры ва ўсіх роз ныя.

Для бяс печ на га зняц ця на яў ных 

гро шай у бан ка ма це трэ ба па мя таць, 

што, па-пер шае, заў сё ды ра бі це гэ та 

ў доб ра пра гля да ных мес цах, на прык-

лад у хо ле а тэ ля. Па-дру гое, заў сё ды 

чы тай це, што з'яў ля ец ца на эк ра не 

бан ка ма та, бо там мо гуць быць па-

ка за ны роз ныя бан каў скія ка мі сіі пры 

зняц ці га тоў кі.

Сяр гей КУР КАЧ.

НА ША КЕМ ЛІ ВАСЦЬ 
РУ БЕЛЬ БЕ РА ЖЭ
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У БА РАЦЬ БЕ 
ЗА ЯКАСЦЬ

Аб' яў ле ны кон курс 
на атры ман не прэ міі СНД 

за да сяг нен ні ў га лі не 
якас ці пра дук цыі і па слуг 

2019 го да
Да дзе ны кон курс пра во дзіц ца 

з мэ тай пад трым кі на цы я наль ных іні-

цы я тыў і аб' яд нан ня на ма ган няў дзяр жаў ных ор га наў 

кі ра ван ня, на кі ра ва ных на па вы шэн не якас ці і кан ку-

рэн та здоль нас ці пра дук цыі або па слуг.

Прэ мія СНД пры су джа ец ца адзін раз на два га ды за да-

сяг нен не знач ных вы ні каў у га лі не якас ці пра дук цыі (па слуг), 

га ран та ван не яе бяс пе кі, а так са ма ўка ра нен не су час ных ме-

та даў ме недж мен ту якас ці. У кон кур се мо гуць пры няць удзел 

юры дыч ныя асо бы лю бой ар га ні за цый на-пра ва вой фор мы, 

якія за рэ гіст ра ва ныя ў лю бой дзяр жа ве — удзель ні цы СНД і 

ажыц цяў ля юць вы твор часць пра дук цыі (акра мя вы твор час ці 

ўзбра ен ня і ва ен най тэх ні кі) ці аказ ва юць па слу гі.

Га лоў ны мі кры тэ ры я мі з'яў ля юц ца па цвяр джэн не вы со кай 

якас ці пра дук цыі або па слу гі на пра ця гу не менш як двух 

га доў і ажыц цяў лен не экс пар ту пра дук цыі (па слуг) не менш 

як дзве дзяр жа вы — удзель ні цы СНД.

Больш пад ра бяз на аб умо вах кон кур су чы тай це на на-

шым сай це zvіazda.by.

Сяр гей КУР КАЧ



Аў тоАў то  

Гро шай ня ма?
Про да жы но вых ма шын за пер шае 
паў год дзе 2018-га вы рас лі ў ра зы

Бе ла рус кая аў та ма біль ная аса цы я цыя апуб лі ка ва ла 

вы ні кі про да жаў но вых лег ка вых і ка мер цый ных аў-

та ма бі ляў за пер шае паў год дзе бя гу ча га го да. Ліч бы, 

ска жам шчы ра, да во лі не ча ка ныя — асаб лі ва ў па раў-

на нні з апош ні мі га да мі.

Мяр куй це са мі: па да ных БАА, коль касць на бы тых у афі-

цый ных ды ле раў лег ка вых і ка мер цый ных аў та ма бі ляў у пер-

шым квар та ле 2018 го да да сяг ну ла 23 196. Гэ та на 70,5 % 

больш, чым за ана ла гіч ны пе ры яд у 2017-м, а так са ма на 

92,2 % больш, чым за той жа час у 2016-м.

Лі дзі руе фран цуз — кам па нія Renault рэа лі за ва ла 5845 аў-

та ма бі ляў, а гэ та на 30 % больш, чым за сту дзень — чэр вень 

2017 го да. Да лей ідзе LADA, якая пра да ла 4206 ма шын, што 

на 213 % пе ра вы шае вы нік мі ну ла га го да. Трэ цяе мес ца за 

кан цэр нам Volkswagen — 3248 аў то і пя ці дзе ся ці пра цэнт ны 

рост.

Вя до ма, на прош ва ец ца пы тан не — а як там Geely? Кам-

па нія тра пі ла ў топ-10 рэй тын га про да жаў і за ня ла дзя вя тае 

мес ца. Уся го за пер шае паў год дзе 2018 го да бы ло рэа лі за-

ва на 810 аў та ма бі ляў мар кі, што на 311 % больш, чым за 

той жа пе ры яд мі ну ла га го да. На га да ем: пла на ва ла ся, што 

ў 2018-м з кан ве е ра «Бел Джы» сы дуць 25 ты сяч аў та ма-

бі ляў — ка ля 22 ты сяч пой дзе на Ра сію, ас тат нія не каль кі 

ты сяч — на про даж у Бе ла ру сі.

Аў та ма біль, які куп ля лі най час цей за гэ ты пе ры яд, — 

усё яшчэ Volkswagen Polo — 2194 ма шы ны. Дру гое мес-

ца — LADA Vesta — бы ла пра да дзе на 1971 та кая ма дэль. 

Ці ка ва, што з трэ ця га па шос тае мес ца — толь кі Renault: 

Logan (1571 аў то), Sandero Stepway (1415), Duster (1241) і 

Kaptur (1018).

Упер шы ню ў рэй тынг увай шоў аў та ма біль бе ла рус кай 

сбор кі: Geely Atlas і за няў дзя вя тае мес ца — ды ле ры рэа-

лі за ва лі 746 аў то.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ



Да вед ка «Звяз ды»
Вя ча слаў СЕ НІН — ды рэк тар 

Аssіst Bеlаrus. У бан каў скай сфе ры 

Вя ча слаў пра пра ца ваў больш за во сем 

га доў, з 2013 го да — у бе ла рус кім 

ін тэр нэт-эк вай рын гу. Пад яго кі раў ніц твам 

Аssіst Bеlаrus за пус ціў су пра цоў ніц тва 

з мно гі мі кам па ні я мі-лі да ра мі ў роз ных 

сфе рах біз не су Бе ла ру сі (гас ці ніч ныя 

па слу гі, чы гу нач ныя пе ра воз кі, бі лет ныя 

апе ра та ры, ін тэр нэт-кра мы, сэр ві сы 

па да стаў цы ежы, тэ ле кам-апе ра та ры, 

квет ка выя кра мы і ін шае), а так са ма па чаў 

пад клю чаць біз нес да ан лайн-пла ця жоў 

праз сіс тэ му АІС «Раз лік».

Да д

й

Вель мі важ на па мя таць, 
што бяс пе ка срод каў 
на карт-ра хун ку — 
гэ та, у пер шую чар гу, 
пер са наль ная ад каз насць, 
і ка лі вы па во дзі це ся бе 
бес кла пот на, то, якія б спо са бы 
аба ро ны ў карт кі ні бы лі, 
усё роў на вы мо жа це па тра піць 
у не пры ем ную сі ту а цыю.

Ні ў якім вы пад ку з зар плат най 
карт кай нель га ез дзіць за мя жу 
і куп ляць неш та ў за меж ных 
ін тэр нэт-кра мах. Для гэ тай мэ ты 
аба вяз ко ва за вя дзі це асоб ны 
карт-ра ху нак у бан ку і карт ку 
да яго.


