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Гэ та адзі ная 
элект рон ная карт ка 
для ту рыс таў, 
якая ўклю чае 
на вед ван не 
му зе яў і эк скур сій, 
пра езд, а так са ма 
вы гад ныя 
пра па но вы 
ад гас ці ніц, 
рэ ста ра наў 
і пра ка ту 
транс парт ных 
срод каў.

Як рас ка заў ды рэк тар УП «Мін гар да вед ка» Ба рыс 
ВА СІЛЬ ЕЎ, карт ка ство ра на на ба зе пра яз но га бі ле та. Мож-
на на быць ва ры янт на ад ны, двое ці трое су так. Пры чым 
та кое аб ме жа ван не бы ло вы бра на не вы пад ко ва: пя ці дзён ны 
тэр мін бяз ві за ва га зна хо джан ня ў кра і не ўклю чае дзень пры-
ез ду і ад' ез ду, та му для на сы ча най эк скур сій най пра гра мы 
за ста ец ца роў на тры дні. Ад нак у бу ду чы ні маг чы мас ці, як па 
геа гра фіі дзе ян ня, так і па тэр мі нах, збі ра юц ца па шы рыць.

Па куль жа карт ка дае пра ва без лі міт на га пра ез ду на на-
зем ных ві дах транс пар ту і на дзе сяць па ез дак на мет ро, а 
так са ма маг чы масць на вед ван ня 74 аб' ек таў у Мін ску і за яго 
ме жа мі бяс плат на або па спе цы яль най ца не. Ся род іх 37 му-
зе яў, у 13 з якіх з экс па зі цы яй мож на азна ё міц ца бяс плат на: 
на прык лад, у му зеі Вя лі кай Ай чын най вай ны, му зеі ар хі тэк-
тур ных мі ні я цюр «Кра і на мі ні», Мас тац кай га ле рэі Мі ха і ла
Са віц ка га. 16 гас ці ніц, восем ганд лё вых се так, два ту рыс-
тыч ныя аў то бу сы, пра ка ты аў та ма бі ляў і ве ла сі пе даў да юць 
зніж кі на свае та ва ры і па слу гі ад 5 да 50 %. У доў га тэр мі но-
вай ак цыі так са ма пры ма юць удзел На цы я наль ная біб лі я тэ ка, 
аква парк «Ле бя дзі ны» і Мін скі заа парк, за на вед ван не яко га, 
да рэ чы, не прый дзец ца да плач ваць. Ка лі ка заць пра кошт 
са мой карт кі, то ён скла дае 45, 60 і 78 руб лёў ад па вед на коль-
кас ці дзён. На ват ка лі ска рыс тац ца толь кі дзя ся тай част кай 
усіх маг чы мас цяў, вы га да ста но віц ца ві да воч най.

На быць карт ку мож на ў ін фар ма цый на-ту рыс тыч ным 
цэнт ры на ву лі цы Рэ ва лю цый най, на чы гу нач ным вак за ле і 
ў Верх нім го ра дзе. У най блі жэй шы час стэнд «Мін гар да вед-
кі» з'я віц ца і ў На цы я наль ным аэ ра пор це. Да рэ чы, за ка заць 
карт ку мож на і ан лайн, пас ля гэ та га яе трэ ба ак ты ва ваць на 
пра ця гу го да. У кан цы снеж ня бы ла аб ве шча на дзе ся ці пра-
цэнт ная зніж ка для тых, хто па спее ку піць карт ку ва ўста ноў-
ле ныя тэр мі ны. Та кой маг чы мас цю ска рыс та лі ся 29 ча ла век, 
ся род якіх ту рыс ты з Кі тая, Іта ліі, Гер ма ніі і Чэ хіі.

У да да так да карт кі бу дзе вы да вац ца пад ра бяз ны да вед-
нік, ін фар ма цыя ў якім прад стаў ле на на рус кай і анг лій скай 
мо вах. Так са ма мож на ска рыс тац ца ма біль най пра гра май 

або знай сці ўсе не аб ход ныя звест кі на сай це mіnskраss.bу. На 

са мой карт цы па зна ча ны ну мар, на які мож на звяр тац ца круг-

ла су тач на, апе ра та ры ад ка жуць па-рус ку і па-анг лій ску.

Пра ца над карт кай вя ла ся на пра ця гу го да. Як ад зна чыў 

Ба рыс Ва сіль еў, пер ша па чат ко ва мер ка ва ла ся, што да пра-

гра мы да лу чац ца пяць му зе яў, але на спра ве жа дан не ўклю-

чыц ца ў пра цэс вы ка за лі ку ды больш удзель ні каў. Пры чым 

ся род іх больш за дзя ся так уста ноў, якія раз ме шча ны не на 

тэ ры то рыі ста лі цы: му зей ны комп лекс ста ра даў ніх на род-

ных ра мёст ваў і тэх на ло гій «Ду дут кі», зам ка вы комп лекс 

«Мір», му зей-за па вед нік «Ня свіж», ме ма ры яль ны комп лекс 

«Ха тынь», гіс то ры ка-куль тур ны комп лекс «Лі нія Ста лі на» і 

мно гія ін шыя. Акра мя ўдас ка на лен ня Карт кі гос ця, у пла нах 

у «Мін гар да вед кі» ёсць ства рэн не асоб най па дзей най карт кі, 

а так са ма спе цы яль най пра па но вы да Еў ра пей скіх гуль няў.

Што да ты чыц ца інф ра струк ту ры, то на тэ ры то рыі Мін ска 

пра цуе 51 гас ці ні ца агуль най змя шчаль нас цю на шэсць ты сяч 

ну ма роў. На гэ ты год за пла на ва на ад крыц цё яшчэ трох но вых 

га тэ ляў: на ву лі цы Зы біц кай, за кі на тэ ат рам «Пе ра мо га» і 

не да лё ка ад аква пар ку «Ле бя дзі ны». Як рас ка заў на чаль-

нік Упраў лен ня бы та во га і гас ці ніч на га аб слу гоў ван ня 

на сель ніц тва Мін гар вы кан ка ма Юрый НА ТЫЧ КА, ся рэд-

няя за гру жа насць гас ці ніц — 45 %, пры чым па каз чык вы рас 

у па раў на нні з мі ну лым го дам на 5 %. У на ва год нія свя ты 

сі ту а цыя скла ла ся най леп шым чы нам: у ноч з 31 снеж ня на 

1 сту дзе ня мно гія гас ці ні цы бы лі за ня тыя прак тыч на цал кам, 

у ас тат нія дні за паў няль насць скла ла кры ху менш за 80 %.

Па вод ле ста тыс ты кі, у ся рэд нім ту рыс ты пра вод зяць у 

Мін ску 2-3 дні і вы дат коў ва юць ра зам з пра жы ван нем і хар-

ча ван нем ка ля 200 руб лёў у су ткі. На мес нік на чаль ні ка 
ўпраў лен ня спор ту і ту рыз му Мін гар вы кан ка ма Свят ла на 
ДЗЯ МЕШ КА пад крэс лі ла, што ў мі ну лым го дзе ту рызм у кра і -
не іс тот на ажы віў ся. Сё ле та ча ка ец ца знач ны пры рост коль-
кас ці ту рыс таў з кра ін Азіі, у пры ват нас ці з Кі тая. Дзе ля гэ та га 
ства ра юц ца ўсе не аб ход ныя ўмо вы: у мно гіх му зе ях ёсць 
аў ды я гі ды на кі тай скай мо ве, у Мін ску пра цуе 14 атэс та ва-
ных эк скур са во даў, якія сва бод на раз маў ля юць па-кі тай ску, 
ужо га то вы пе ра клад сіс тэ мы пра сто ра ва га ары ен та ван ня, 
які хут ка з'я віц ца ў цэнт ры го ра да. Па куль жа час цей за ўсё 
маг чы мас цю бяз ві за ва га ўез ду са ма стой на ка рыс та юц ца 
ту рыс ты з Гер ма ніі, Поль шчы і Іта ліі, у рам ках ар га ні за ва ных 
ту раў — з Аў стрыі, Швей ца рыі, Літ вы.

Да р'я КАС КО. kаskо@zvіаzdа.bу
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УСЁ 
ЎКЛЮ ЧА НА:
у Мін ску вы пус ці лі ў про даж Карт ку гос ця

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Са мая рас паў сю джа ная — Бел карт-
Прэ мі ум «Моц ная карт ка». Плас тык вы-
пус ка ец ца на 3—5 га доў да ра хун каў
у бе ла рус кіх руб лях. Аб слу гоў ван не — 
ад 5 да 7,5 руб ля ў год. Па за роб-
 ка вых пра ек тах карт ка вы пус ка ец ца 
бяс плат на.

Спе цы яль ныя пра па но вы парт нё-
раў пра гра мы: зніж кі да 50 % у больш 
чым 3000 ма га зі наў. Пры апла це па ку-
пак карт кай вы атры ма е це бо нус ныя 
ба лы (10 ру блёў = 1 бал), якія мож на 
аб мя няць на да дат ко выя зніж кі. Ка лі 
вы раз ліч ва е це ся «Моц най карт кай» 
у прад пры ем ствах-удзель ні ках су мес-
ных пра ек таў, пра цэнт ад су мы ва шай 
па куп кі (ад 0,2 % да 1 %) бу дзе пе ра-
лі ча ны ў даб ра чын ны фонд «Моц ная 
карт ка» за кошт улас ных срод каў гэ тых 
прад пры ем стваў.

«Моц ныя карткі» ад не ка то рых бан-
каў да юць зніж кі ў мно гіх кра мах го ра-
да, а так са ма маг чы масць удзель ні чаць 
у бо нус най пра гра ме, ро зыг ры шы пры-
зоў і ак цы ях.

Ёсць і плас тык для элі ты. На прык лад 
Vіsа Glоbаl Саrd. Кошт аб слу гоў ван ня 
— 15 руб лёў што год. Карт ка пры зна ча-
на для здзяйс нен ня па ку пак і экс прэс-
афарм лен ня чэ каў Tах Frее кам па ніі 
Glоbаl Bluе. Яна так са ма га ран туе вяр-
тан не да 5 % ад су мы па ку пак. Зняц це 
1000 до ла раў ЗША ў ме сяц за мя жой 
без ка мі сіі бан ка, бра ні ра ван не га тэ-
ляў на ад па вед ным ін тэр нэт-пар та ле 
і ін шае.

А ёсць яшчэ карт ка «Vіsа Сlаssіс 
«Ды на ма—Мінск». Вы пуск і аб слу гоў-
ван не — бяс плат ныя. Ка лі ёсць аба-
не мент або клуб ная кар та ха кей на га 
клу ба «Ды на ма», мож на атры маць
карт ку Vіsа Gоld, тэр мін дзе ян ня якой  — 
два га ды. Ула даль нік та кой карт кі мо-
жа атры маць зніж ку 10 % (ці 15 % для 
Vіsа Gоld) у фір мо вых кра мах ХК «Ды-
на ма» на ўсе та ва ры, уклю ча ю чы бі-
ле ты і аба не мен ты. Бяс плат на мож на 
пад клю чыць ін тэр нэт-бан кінг, ма біль ны 
бан кінг і sms-бан кінг, па кар тах Vіsа
Gоld — бяс плат на пад клю чыць sms-
ін фар ма ван не.

Зніж кі трэ ба за ра біць
Асоб на ха цеў бы спы ніц ца на пла-

цеж ным плас ты ку «Моц ная карт ка» — 
«Кло пат». Яна афарм ля ец ца для 
пен сі я не раў для за лі чэн ня пен сіі на
тры га ды. «Бел карт» вы пус ка ец ца бяс-
плат на, MаstеrСаrd каш туе восем руб-
лёў. Карт кі пра ду гледж ва юць пад клю-
чэн не ін тэр нэт-бан кін гу і sms-апа вя шчэн-
ні, пра да стаў лен не зніжак у сет цы ап тэк, 
ра за вую пад піс ку на ад но з вы дан няў 

або гра шо вы па да ру нак ад бан ка, маг-
чы масць ад крыц ця ўкла ду «Кло пат».

Афор мі ла і мая ма ту ля-пен сі я нер-
ка са бе та кую карт ку. Пе ра ка наў яе 
гэ та зра біць бан каў скі ра бот нік. Што-
не будзь змя ні ла ся? Не. Адзін раз у 
ме сяц ідзе яна да бан ка ма та і зды мае 
ўсе гро шы наяўнымі. Ся дзіць у ха це і 
ча кае, пе ра ка на ная, што ёй на карт ку 
гро шы па він ны «ка паць». Мі лая ма ма, 
каб атры маць пэў ную зніж ку або вяр-
тан не кэш бэ ка, трэ ба карт кай гэ тай 
раз ліч вац ца...

Не бюд жэт ная іпа тэ ка
З 3 сту дзе ня сё ле та да дзе ны старт 

парт нёр ска му пра ек ту Бе ла рус бан ка 
і най буй ней шай між на род най гру пы 
кам па ній Dаnа Hоldіngs, — крэ дыт «Іпа-
тэ ка з на мі».

На мес нік стар шы ні праў лен ня 
Бе ла рус бан ка Свят ла на КА ЖЭ КІ НА 
ўпэў не на, што ра зам з гэ тым крэ ды там 
іх клі ен ты мо гуць рэа лі за ваць свае са-
мыя сме лыя пла ны. Спра ва ў тым, што 
пра цэнт ная стаў ка па крэ ды це — гэ та 
стаў ка рэ фі нан са ван ня На цы я наль на-
га бан ка кра і ны, а ў пер шыя тры га ды 
пра цэнт па крэ ды це зні жа ны на 2,5 %.

Пра ду гле джа на, што крэ ды там маг-
чы ма апла ціць да 90 % кош ту па куп кі 
ці бу даў ніц тва ква тэ ры. «Акра мя та го, 
банк не пры спеш вае з па га шэн нем крэ-
ды ту, бо мы да ём ад тэр мі ноў ку на па га-
шэн не асноў на га доў гу да 18 ме ся цаў з 
та го мо ман ту, як вы ста лі ўла даль ні кам 
сва ёй ма ры», — тлу ма чыць Свят ла на 
Ка жэ кі на. Пры гэ тым да тэр мі но вае 
па га шэн не крэ ды ту ажыц цяў ля ец ца 
ў лю бы час без збі ран ня штраф ных 
санк цый.

Ня ўжо клі ен там бан ка прос та па-
шан ца ва ла? Па спра бу ем ра за брац ца. 
Крэ дыт «Іпа тэ ка з на мі» вы да ец ца для
на быц ця або бу даў ніц тва ква тэ ры 
(у па рад ку до ле ва га ўдзе лу або шля хам
на быц ця жыл лё вых аб лі га цый) і пра-
да стаў ля ец ца фі зіч ным асо бам, якія 
за клю чы лі да га во ры з ар га ні за цы я мі-
за бу доў шчы ка мі, што пра цу юць пад 
адзі най ганд лё вай мар кай. Парт нёр скі 
пра ект да па мо жа клі ен там Бе ла рус-
бан ка стаць ула даль ні кам улас най ква-
тэ ры ў са мых су час ных жы лых квар та-
 лах Мін ска, якія ўзво дзяць гэ тыя за-
бу доў шчы кі. Вось яно што. Крэ ды ты 
мож на браць пад жыл лё пэў на га, зу сім 
не тан на га за бу доў шчы ка.

Вя до ма, што Бе ла рус банк прос та 
так бо ну сы па крэ ды це не зро біць. 
Стра ты яму кам пен суе парт нёр за бу-
доў шчык. А ар га ні за та ру бу даў ніц тва 
за ста нец ца толь кі пад няць цэ ны... Тут 
сут насць каб рэн дын гу за клю ча ец ца ў 
аб' яд нан ні двух і больш брэн даў у ад-

ным пра ек це з мэ тай па вы шэн ня про-
да жаў кож на га з іх.

Жоў тыя да ло ні
Ва ша дзі ця даў но про сіць сваю карт-

ку? Ву чы це яго фі нан са ва му пла на-
ван ню? Та ды вар та па спра ба ваць 
афор міць «Дзі ця чую карт ку» БЕЛ-
КАРТ-Стан дарт у ва шым бан ку. Пе ра-
ваг «Дзі ця чай карт кі» вель мі шмат. На-
прык лад, вы ад пра ві лі дзі ця на ву чо бу 
ў ін шы го рад, і ў вас ня ма маг чы мас ці 
час та пе ра да ваць яму гро шы. Маг чы-
ма, вы ба і це ся, што ён рап тоў на мо жа 
вы дат ка ваць усю пе ра да дзе ную ва мі 
су му кі шэн ных гро шай. Ня рэд кія так са-
ма вы пад кі кра дзя жу на яў ных срод каў. 
Каб па збег нуць та кіх сі ту а цый, мэ та-
згод на ад крыць карт ку на імя дзі ця ці.

«Дзі ця чая карт ка» вы пус ка ец ца спе-
цы яль на для не паў на лет ніх ва ўзрос-
це ад шасці га доў і афарм ля ец ца ў 
якас ці да дат ко вай да ра хун ку ад на го 
з за кон ных прад стаў ні коў (баць коў, 
усы на ві це ляў або апе ку ноў). Карт ка 
афарм ля ец ца толь кі да ра хун ку ў бе-
ла рус кіх руб лях і да пус кае здзяйс нен не 
апе ра цый (атры ман не на яў ных, раз лі кі 
ў прад пры ем ствах ганд лю або сэр ві су) 
толь кі на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Ва лют-
на-аб мен ныя апе ра цыі з гэ тай карт кай 
за ба ро не ныя. Та кая карт ка — гэ та доб-
рая маг чы масць для дзя цей на ву чыц ца 
пла на ваць свае вы дат кі і ка рыс тац ца 
бан каў скі мі па слу га мі.

Кі ра ван не ра хун кам ажыц цяў ля юць 
баць кі. Яны ўно сяць гро шы на ра ху нак, 
кант ра лю юць усе апе ра цыі і мо гуць у 
рэ жы ме рэ аль на га ча су да вед вац ца 
аб ста не і ба лан се ра хун ку. Усё гэ та
мож на ра біць з да па мо гай сэр ві саў 
«Ін тэр нэт-Банк» і «sms-апа вя шчэн не». 
Аб лю бой рас ход най апе ра цыі па ра-
хун ку ўла даль нік асноў най карт кі мо-
жа быць пра ін фар ма ва ны з да па мо гай 
па слу гі «sms-апа вя шчэн не». У вы пад ку 
стра ты карт кі банк па зван ку баць коў 
ад ра зу ж яе за бла куе. А яшчэ адзін з 
бан каў рас пра ца ваў тры ва ры ян ты ды-
зай ну «Дзі ця чай карт кі», з якіх ма лень кі 
клі ент мо жа вы браць са мы пры ваб ны 
для ся бе. Гэ ты банк вы пус кае плас тык 
з на ма ля ва ны мі на ім жоў ты мі да ло ня мі 
бяс плат на.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

Да між на род ных пла цеж ных сіс тэм Mаstеrсаrd, Vіsа, 

UnіоnРау, Аmеrісаn Ехрrеss і на цы я наль най пла цеж-

най сіс тэ мы «Бел карт» з гэ та га го да да да ла ся JСB — 

пя тая па лі ку ка рыс таль ні каў у све це і трэ цяя па

коль кас ці кро пак пры ёму. Старт ра бо ты JСB ад быў ся 

16 сту дзе ня ў сет цы Бел ін вест бан ка, дзе бу дуць экс-

клю зіў на аб слу гоў вац ца кар ты но вай для Бе ла ру сі 

пла цеж най сіс тэ мы.

Вя до ма, што ле тась ту рыс тыч ны па ток у Бе ла русь па-

 вя лі чыў ся амаль на 15 % у па раў на нні з 2016-м. Ужо сё ле та 

пла ну ец ца пры няць яшчэ больш за меж ных гас цей. Гэ-

та ста ла маг чы ма дзя ку ю чы пра даў жэн ню з 1 сту дзе ня 

2018 го да тэр мі ну бяз ві за ва га зна хо джан ня ту рыс таў да 10 дзён 

у Гро дзен скай і Брэсц кай аб лас цях. У спі се на бяз ві за вы 

ўезд зна хо дзіц ца 77 кра ін, у тым лі ку Кі тай, Япо нія, ЗША. 

Ме на ві та на іх, а так са ма на ту рыс таў і біз нес ме наў з Ра сіі 

ары ен та ва на но вая пла цеж ная сіс тэ ма. Карт кі JСB вы пус-

ка юц ца ў 23 кра і нах све ту, яе ка рыс таль ні ка мі з'яў ля юц ца 

больш за 105 млн ча ла век, якія пра жы ва юць пе ра важ на ў 

кра і нах Азіі.

— Уяў лен не за меж ных гас цей пра біз нес-па тэн цы ял 

кра і ны фар мі ру ец ца ў тым лі ку і па вод ле та го, на коль кі 

раз ві тая яе бан каў ская сіс тэ ма, — рас каз вае Анд рэй 

БРЫШ ТЭЛЬ, стар шы ня праў лен ня Бел ін вест бан ка. — 

Сет ка на ша га бан ка цал кам га то вая да пры ёму кар-

так JСB. Гэ та му па пя рэд ні ча ла сур' ёз ная ра бо та па на-

ладж ван ню і сер ты фі ка цыі пра грам на га за бес пя чэн ня. 

Уста ноўлены пра мы ка нал су вя зі з пла цеж най сіс тэ май 

JСB. Сён ня Карт Цэнтр Бел ін вест бан ка адзі ны ў Бе ла ру-

сі здоль ны са ма стой на апра цоў ваць апе ра цыі па гэ тых 

карт ках. Гэ та сур' ёз ны крок у раз віц ці і іс тот нае па шы-

рэн не маг чы мас цяў бан ка. Для на шых гас цей, тры маль-

ні каў кар так JСB, ста лі да ступ ныя ка ля 500 бан ка ма таў 

і 220 ін фа кі ёс каў Бел ін вест бан ка, а так са ма больш як 

7300 ганд лё вых пунк таў, у тым лі ку ка ля 2300 у Мін ску. 

У пла нах па шы рэн не сет кі пры ёму кар так JСB дзя ку ю чы 

пад клю чэн ню да сіс тэ мы ін шых бан каў праз пра цэ сін га вы 

цэнтр Бел ін вест бан ка.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу



«ПЛАС ТЫК» З БО НУ СА МІ

Фі нан сыФі нан сы  

У БЕ ЛА РУ СІ ЗА ПРА ЦА ВА ЛА 
НО ВАЯ ПЛА ЦЕЖ НАЯ СІС ТЭ МА — 

ЯПОН СКАЯ JСB

Каб атры маць пэў ную зніж ку
або вяр тан не кэш бэ ка, 
трэ ба карт кай гэ тай раз ліч вац ца...

Та кія крэ ды ты мож на браць
пад жыл лё пэў на га, зу сім 
не тан на га за бу доў шчы ка.

У вы пад ку стра ты карт кі банк 
па зван ку баць коў ад ра зу ж 
яе за бла куе.


