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З «плас ты кам» за мя жу
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

У цэ лым са мы зруч ны ва ры-

янт — бес кан так та вы «плас тык». 

У не ка то рых га ра дах ён да зво ліць 

бес праб лем на ка рыс тац ца гра мад-

скім транс пар там, дзе не трэ ба бу-

дзе без не аб ход нас ці ўні каць у схе му 

куп лі та ло наў і пра яз ных. Гэ та да-

ступ на ў га ра дах ЗША, Ра сіі, Укра і-

ны, Вя лі ка бры та ніі і ін шых кра ін.

Спе цы я ліст лі чыць, што ме на ві та 

чы па вая або бес кан так та вая карт ка 

да па мо жа за сце раг чы ся бе ад мах-

ляр ства. Бо вы не вы пус ка е це яе з 

рук для не вя лі кіх па ку пак. Украс ці 

гро шы з су час най пла цеж най карт кі 

знач на ця жэй: пе ра шко дзяць ад ра-

зу не каль кі ўзроў няў аба ро ны. Гэ та 

на шмат кам форт ней і бяс печ ней, 

бо на яў ныя з ка шаль ка мо гуць вы-

цяг нуць, пры гэ тым шан цы вяр нуць 

укра дзе нае роў ныя ну лю.

Ёсць кра і ны, 
дзе «кэш» не бя руць

Не ўсе ве да юць пра іс на ван-

не шас ці знач ных пін-ко даў. Гэ та 

ў пер шую чар гу да ты чыц ца Кі тая. 

У кра і не прос та ве лі зар ны аб' ём 

эмі сіі кар так, та му ча ты рох ліч баў 

не да стат ко ва па мер ка ван нях бяс-

пе кі. Су стра ка юц ца тэр мі на лы і бан-

ка ма ты з шас ці знач ным пін-ко дам і 

ў Еў ро пе, на прык лад у Іта ліі і Пар-

ту га ліі. Ка лі вы апы ну лі ся ў сі ту а-

цыі, дзе трэ ба ўвес ці шэсць ліч баў, 

пра су ну тыя ка рыс таль ні кі рэ ка мен-

ду юць па спра ба ваць пе рад сва ім 

ко дам па ста віць два ну лі. Але гэ та 

не афі цый нае ра шэн не, а хут чэй 

лай фха кі.

У Азіі, на прык лад у Кі таі і Япо ніі, 

да лё ка не ўсе бан ка ма ты аб слу-

гоў ва юць карт кі між на род ных пла-

цеж ных сіс тэм. «За тое ў Паўд нё вай 

Ка рэі, Сін га пу ры і Тай лан дзе без-

на яў ны раз лік пра краў ся прак тыч-

на ўсю ды, та му аб мень ваць трэ ба 

толь кі не вя лі кія су мы на дроб ныя 

за тра ты. У кра і нах Аф ры кі вель мі 

па пу ляр ныя ма біль ныя пла ця жы з 

да па мо гай QR-ко да. У боль шас ці 

кра ін ЕС і Скан ды на віі з да па мо гай 

бес кан так та вай карт кі вы змо жа це 

апла ціць пра езд і па куп кі на ка се 

са ма аб слу гоў ван ня, а вось у ма-

лень кіх крам ках Шве цыі мо гуць і 

не пры маць на яў ныя», — дзе ліц ца 

Ігар Ка ва лёў.

Пэў ныя асаб лі вас ці здзяйс нен-

ня аплат ёсць прак тыч на ў кож най 

кра і не, та му пе рад па езд кай лепш 

па чы таць у ін тэр нэ це вод гу кі па 

кан крэт най кра і не, каб па збег нуць 

не пры ем ных сюр пры заў. Плюс у не-

ка то рых кра і нах, на прык лад у тым 

жа Кі таі, кар ты Vіsа і MаstеrСаrd 

пры ма юць да лё ка не ўсю ды.

Уся спра ва ў ва лю це
Ці мож на за мя жой ка рыс тац ца 

сва ёй зар плат най карт кай? Мно гія 

экс пер ты ад на знач на рэ ка мен ду юць 

мець для за меж ных па ез дак асоб-

ную карт ку. Яе мож на бла ка ваць 

пас ля кож най па езд кі і «ўклю чаць» 

зноў на пя рэ дад ні на ступ най. Сваю 

зар плат ную карт ку мож на вы ка рыс-

тоў ваць толь кі та ды, ка лі ўпэў не ныя 

ў тым мес цы, дзе збі ра е це ся рас-

плач вац ца ёю. Акра мя та го, спе цыя-

ліс ты ра яць не вы пус каць дру гую 

карт ку ў сва ім бан ку або ў бан ку, 

у яко га та кі ж пра цэ сінг — у вы пад-

ку тэх ніч ных збо яў вы па зба ві це ся 

ад ра зу абод вух «ка шаль коў».

У якой ва лю це лепш браць карт-

ку? У цэ лым пла цеж ныя сіс тэ мы 

ўста наў лі ва юць доб рыя кур сы аб ме-

ну ва лют па карт ках. Акра мя та го, 

у Бе ла ру сі бан кі пры трым лі ва юц ца 

рэ ка мен да цый На цы я наль на га бан-

ка аб тым, каб кур сы па карт цы бы лі 

не гор шыя, чым у аб мен ных пунк-

тах. Ка лі ў вас карт ка ў бе ла рус кіх 

руб лях, то пры ста біль най сі ту а цыі 

на ва лют на-аб мен ным рын ку сэн су 

тур ба вац ца аб кур сах ня ма.

Ка лі ту рыст пла нуе збі раць гро-

шы на па езд ку за мя жу, то ў гэ тым 

вы пад ку лепш ра біць так. Ад кры-

вай це ра ху нак у еў ра для раз лі каў у 

Еў ро пе, а ў до ла рах — для раз лі каў 

у ЗША. Ка лі пла ну ец ца па езд ка ў ін-

шыя кра і ны, звяр ні це ся ў свой банк 

па кан суль та цыю або па гля дзі це ў 

сва ім да га во ры карт-ра хун ку, па 

якой схе ме ад бы ва ец ца кан вер та-

цыя пры раз лі ках за мя жой.

Каб не бы ло 
бла кі роў кі

Ка лі збі ра е це ся ў па езд ку, па жа-

да на па тэ ле фа на ваць у свой банк і 

па пя рэ дзіць аб вы ез дзе. Так са ма 

вар та за га дзя па ці ка віц ца, што ра-

біць, ка лі карт ка бу дзе за бла ка ва-

ная не па ва шай іні цы я ты ве.

Ал га рыт мы бла ка ван ня карт кі 

пры вы ез дзе за мя жу або пры не-

стан дарт ных для вас дзе ян нях ва 

ўсіх бан каў роз ныя. У не ка то рых 

бан ках пе ра лік за пла на ва ных да 

на вед ван ня кра ін мож на да даць 

у ін тэр нэт-ка бі не це клі ен та. Та-

ды, ка лі ку пі це пі цу ў рэ ста ра не 

ў Бер лі не, гэ та не па да сца бан ку 

па да зро най ак тыў нас цю па кар це. 

Са мі пла цеж ныя сіс тэ мы дзе ляц-

ца з бан ка мі ста тыс ты кай па мах-

ляр скіх апе ра цы ях, і, ка лі ў ней-

кай кра і не іх уз ро вень пе ра вы шае 

ра зум ныя ме жы, банк аба вяз ко ва 

па ста ра ец ца за сце раг чы сва іх клі-

ен таў.

У гэ тых вы пад ках бан кі імк нуц ца 

бла ка ваць не са мо вы ка ры стан не 

карт кі ў кан крэт най кра і не, а асоб-

ныя апе ра цыі. У 90 % вы пад каў гэ та 

ме на ві та зняц це на яў ных па маг ніт-

най па ла се. Асаб лі ва час та мож на 

су стрэць бла ка ван не апе ра цый па 

рэ гі ё не Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі. Там 

рас паў сю джа ны і скі ме ры-на клад кі 

на кар та пры ём ні ку бан ка ма та, якія 

счыт ва юць і пе ра да юць зла чын цам 

да ныя карт кі, і прос та зняц це на яў-

ных гро шай па вы кра дзе ных у ін-

шай кра і не рэ кві зі тах.

Ка лі ўжо сі ту а цыя па тра буе ме-

на ві та на яў ных гро шай, лепш зды-

маць іх у бан ка ма тах унут ры ад дзя-

лен няў бан каў. І, вя до ма, браць з 

са бой у па езд ку тро хі на яў ных на 

не прад ба ча ныя вы пад кі.

Кан вер та цыя 
па мі ні му ме

Гро шы звы чай на бла ку юц ца да 

та го мо ман ту, па куль не прой дзе па-

цвяр джэн не апе ра цыі па між пра даў-

цом, пла цеж най сіс тэ май і бан кам.

Ка лі ва лю та куп лі і ва лю та карт-

кі ад ноль ка выя, то вы гэ та га на ват 

не за ўва жы це. А вось ка лі ва лю ты 

роз ныя, на прык лад, вы за мя жой 

рас плач ва е це ся руб лё вай кар тай, 

то ў дзень куп лі срод кі бла ку юц ца 

па бя гу чым аб мен ным кур се, а спіс-

ва юц ца кан чат ко ва праз не каль кі 

дзён па ак ту аль ным кур се. Тут су ма 

мо жа змя ніц ца.

Та му для па ку пак за мя жой рэ ка-

мен ду ец ца ад крыць ва лют ную карт-

ку ў до ла рах або еў ра. Вя до ма, мно-

гія кра і ны ма юць сваю ва лю ту — 

у та кіх вы пад ках трэ ба звяр таць 

ува гу пра даў ца пры афарм лен ні 

па ку пак на вы бар ва лю ты спі сан-

ня — звы чай на ёсць вы бар па між 

мяс цо вай ва лю тай, до ла рам і еў ра. 

Рэ ка мен ду ец ца рас плач вац ца ва-

лю тай кра і ны, у якой здзяйс ня ец ца 

куп ля, — так вы мі ні мі зу е це вы дат кі 

пры кан вер та цыі.

Вашу картку 
не прымаюць

Ка лі збі ра е це ся ў лю бую кра і ну, 

на ват бліз кую, то вам рэ ка мен ду-

ец ца зай сці на сайт ад па вед на га 

па соль ства і па чы таць ін фар ма цыю 

аб мяс цо вых пла цеж ных сіс тэ мах. 

Праб ле мы мо гуць па ўстаць на не-

ка то рых ад да ле ных тэ ры то ры ях, у 

за кры тых дзяр жа вах (на прык лад, 

у Паў ноч най Ка рэі ці Іра не), кра і нах, 

якія зна хо дзяц ца ў ста не ва ен на га 

кан флік ту.

Так са ма мож на су тык нуц ца з сі-

ту а цы яй, ка лі не пры ма юць кан крэт-

ны від карт кі, хут чэй за ўсё, гэ та бу-

дуць Vіsа Еlесtrоn ці Mаеstrо. У Кі таі 

ёсць свая пла цеж ная сіс тэ ма Unіоn 

Рау — па куль бе ла рус кія бан кі та кія 

карт кі не вы пус ка юць.

Па ды хо дзя чы да кра мы або рэ-

ста ра на, звяр ні це ўва гу на на клейку 

з ла га ты па мі пла цеж ных сіс тэм на 

дзвя рах і пе ра ка най це ся, што адзін 

з іх на ма ля ва ны і на ва шай карт цы. 

Ка лі не ўба чы лі такую, не са ро мей-

це ся ўдак лад ніць у ра бот ні ка ганд-

лё ва га аб' ек та, ці пры ма юць яны да 

апла ты ва шу карт ку. Каб мі ні мі за-

ваць ры зы кі па ад мо ве ў аб слу гоў-

ван ні «плас ты ку» ад ной пла цеж най 

сіс тэ мы, мож на вы пус ціць да дат ко-

вую карт ку да ра хун ку ін шай пла-

цеж най сіс тэ мы і атры маць яшчэ 

адзін сро дак пла ця жу.

Ко піі чэ каў — 
аба вяз ко ва

Ці рэ аль на вяр нуць ня пра віль-

на спі са ныя гро шы пас ля па езд кі? 

Так, мож на, і для гэ та га трэ ба звяр-

нуц ца ў банк. Як пра ві ла, для вяр-

тан ня ня пра віль на спі са най су мы 

не аб ход на іні цы я ваць пра цэ ду ру 

апра тэс та ван ня пла ця жу — та му 

пе рад зва ро там у банк вар та пад-

рых та ваць ко піі чэ каў, якія з'яў ля-

юц ца ар гу мен та мі аб грун та ва нас ці 

апе ра цыі.

Ад нак са ма пра цэ ду ра аспрэч-

ван ня пла ця жу зай мае доў гі час 

(да 90 дзён), та му вар та за па сці ся 

цяр пен нем і быць га то вым да та го, 

што банк мо жа за пы таць да дат ко-

вую ін фар ма цыю. Каб мі ні мі за ваць 

вы пад кі не ка рэкт на га спі сан ня, 

пад клю чы це SMS-ін фар ма ван не 

да кар так. Так вы змо жа це кант-

ра ля ваць усе апе ра цыі ў мо мант іх 

здзяйс нен ня. Ка лі неш та пай шло 

не так, па спра буй це апе ра тыў на 

звя зац ца з бан кам для атры ман ня 

кан суль та цыі.

Сяр гей КУР КАЧ.

«У боль шас ці кра ін ЕС 
і Скан ды на віі з да па мо гай 
бес кан так та вай карт кі 
вы змо жа це апла ціць 
пра езд і па куп кі на ка се 
са ма аб слу гоў ван ня, а вось 
у ма лень кіх крам ках Шве цыі 
мо гуць і не пры маць на яў ныя».

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Вёс ка Сня дзін зна хо дзіц ца по бач з Пры-

пяц цю і час та, асаб лі ва вяс ною, аказ ва ец ца 

ад рэ за най ва дою ад на ва коль на га све ту. 

Не ка лі гэ тая па лес кая вёс ка бы ла шмат люд-

ная, перс пек тыў ная, і, ка неш не, пра ца ві тая. 

А сён ня, на жаль, на се ле ны пункт — мес ца 

пра жы ван ня лю дзей пе ра важ на пен сій на га 

ўзрос ту. Шэсць га доў ужо, як Іван Руб чэў скі 

асво іў «жа но чую», як ра ней лі чы ла ся, спе-

цы яль насць. Акра мя «дзя жур ных» аба вяз-

каў — пры браць у ха це і ў два ры, на на сіць 

дроў і ва ды, ку піць пра дук ты, ле кі і за пла-

ціць за свят ло, сац ра бот нік пад клю ча ец ца 

да па сяў ной. У сяў бе Іва ну час та да па ма гае 

сын Дзміт рый — пра ца ві ты і на дзей ны трак-

та рыст. А яшчэ ў па моч ні ках — ма та цыкл, 

на якім сац ра бот нік па спя вае да кож на га са 

сва іх па да печ ных.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

У ІВА НА — ПА СЯЎ НАЯ

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  

ЗА БІ ЛЕТ 
НА ЦЯГ НІК — 

СМАРТ-КАР ТАЙ
Бе ла рус кая чы гун ка 

су мес на з дзяр жаў-

ным прад пры ем ствам 

«Мінск транс» ука ра ні-

ла но вы спо саб апла ты 

пра ез ду ў цяг ні ках га-

рад скіх лі ній з да па мо-

гай смарт-кар таў, якія 

вы ка  рыс тоў  ва  юц ца 

для апла ты пра ез ду ў 

гра мад скім транс пар-

це ста лі цы, па ве да мі лі 

ў прэс-цэнт ры ма гіст-

ра лі.

Для та го каб апла ціць пра-

езд у цяг ні ках га рад скіх лі ній, 

па пя рэд не на смарт-кар ту 

не аб ход на за пі саць та рыф 

у вы гля дзе транс парт ных та-

рыф ных адзі нак (ТТА), якія 

бу дуць спіс вац ца ў за леж нас-

ці ад ад лег лас ці, якую пра е-

дзе па са жыр. Адна ТТА эк ві-

ва лент ная адной ка пей цы. На 

смарт-кар ту мож на за пі саць 

та рыф ныя пла ны кош там: 1, 

2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 

45, 50 руб лёў, які мі па са жыр 

мо жа ска рыс тац ца ў лю бы 

зруч ны для яго час.

Да ня даў ня га ча су з вы-

ка ры стан нем бес кан такт ных 

смарт-кар таў мож на бы ло 

апла ціць пра езд толь кі з тэр-

мі нам дзе ян ня та ры фу на 3, 

5, 10, 20 і 30 су так у цяг ні ках 

га рад скіх лі ній і гра мад скім 

транс пар це Мін ска — мет-

ро, тра лей бу сах, трам ва ях, 

аў то бу сах. На быць адзі ны 

пра яз ны мож на на лю бую 

кам бі на цыю на зва ных ві даў 

транс пар ту або толь кі на 

цяг ні кі га рад скіх лі ній. Па-

поў ніць смарт-кар ту мож на 

ў лю бой чы гу нач най ка се па 

марш ру це ру ху цяг ні коў га-

рад скіх лі ній.

Для апла ты пра ез ду 

смарт-кар тай з ТТА пры 

ўва хо дзе ў цяг нік га рад скіх 

лі ній не аб ход на пры клас ці яе 

да ва лі да та ра, пры гэ тым на 

таб ло апош ня га вы во дзіц ца 

па ве дам лен не пра най мен не 

стан цыі, да якой пра ве дзе-

на апла та. Пас ля пры быц ця 

цяг ні ка на стан цыю пры зна-

чэн ня пры вы ха дзе з ва го на 

трэ ба паў тор на пры клас ці 

смарт-кар ту да ва лі да та ра. 

На таб ло вы во дзіц ца кан чат-

ко вы ба ланс кар ты.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


