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Бан каў скіх кар так за раз вя лі кае 

мност ва. Дзі ця чыя зай ма юць асоб ны 

на пра мак ся род та кіх пра па ноў. Су-

час ныя дзе ці і пад лет кі — прад стаў-

ні кі ліч ба ва га па ка лен ня і бан каў скія 

карт кі для іх важ ны эле мент да рос ла га 

жыц ця. Як пра віль на па да браць карт-

ку для свай го дзі ця ці і ў якім уз рос це 

лепш за ўсё гэ та ра біць? На гэ тыя пы-

тан ні нам да па ма гае ад ка заць прэс-

служ ба пра вай да ра элект рон ных пла-

ця жоў Аssіst Bеlаrus.

Яшчэ і пры го жая кар цін ка
У на шых бан ках ад зна ча юць, што по пыт 

на дзі ця чыя карт кі ста біль на рас це. А кі шэн-

ныя гро шы ўсё час цей ма лень кім бе ла ру сам 

баць кі вы да юць з да па мо гай бан каў скай 

карт кі. Спе цы яль ныя карт кі для дзя цей ад 

6 да 18 га доў у на шай кра і не з'я ві лі ся не каль-

 кі га доў та му. У ця пе раш ні час та кія карт кі 

бан кі пра па ну юць ад усіх пла цеж ных сіс тэм, 

якія пра цу юць на рын ку. Функ цы я нал кож-

най з іх прак тыч на ні чым не ад роз ні ва ец ца 

адзін ад ад на го, а га лоў ную функ цыю — 

без на яў ныя раз лі кі — вы кон вае ад ноль ка ва 

доб ра кож ная пла цеж ная сіс тэ ма. Адзі ная 

роз ні ца ў та кіх карт ках — гэ та кошт вы пус ку 

і аб слу гоў ван ня, ну і, вя до ма ж, ды зайн.

 У тэ му:
Дзі ця чыя карт кі, як пра ві ла, вы пус ка-

юц ца ў якас ці да дат ко ва га плас ты ка да 

карт кі баць коў або апе ку на. З 14 га доў 

бан кі да зва ля юць ва ша му дзі ця ці ад кры-

ваць пер са наль ны ра ху нак. З да па мо-

гай та кіх кар так дзе ці ад 6 да 18 га доў 

атрым лі ва юць маг чы масць са ма стой на 

здзяйс няць без на яў ныя пла ця жы, а баць-

кам пас ля кож най апе ра цыі пры хо дзіць 

СМС з ін фар ма цы яй, дзе і што ку пі ла іх 

дзі ця. Пры гэ тым ад на му з баць коў мож-

на лёг ка пе ра вес ці не аб ход ную су му на 

карт ку на ват на ад лег лас ці.

Гро шы пад кант ро лем
Для дзі ця ці карт ка — гэ та важ ны ат ры-

бут да рос ла га жыц ця і ма ты ва тар для та го, 

каб на ву чыц ца пра віль на рас па ра джац ца 

фі нан са мі. Важ най пе ра ва гай дзі ця чай карт-

 кі для баць коў з'яў ля ец ца той факт, што 

з да па мо гай СМС-ін фар ма ван ня мож на 

кант ра ля ваць вы дат кі і па куп кі дзі ця ці.

Зга дзі це ся, у вы пад ку з на яў ны мі кант-

ра ля ваць вы дат кі дзя цей знач на скла да ней. 

Так са ма пры жа дан ні мож на па ста віць за-

ба ро ну на зняц це на яў ных гра шо вых срод-

каў у бан ка ма тах або ўста на віць лі мі ты на 

раз лі кі ў ін тэр нэ це. Та кую функ цыю мож-

на ўжы ваць як вы ха ваў чы эле мент у тым 

лі ку. Акра мя стан дарт ных лі мі таў на су му 

гра шо вых срод каў і коль касць бан каў скіх 

апе ра цый за пэў ны пра ме жак ча су, мож на 

кі ра ваць ві да мі і ты па мі тран зак цый. Шэ раг 

бан каў дае маг чы масць так са ма кант ра ля-

ваць пе ра лік кра маў і служ баў сэр ві су, дзе 

дзі ця ці да зво ле на вы ка рыс тоў ваць сваю 

карт ку. На прык лад, за ба ра ніць раз лі кі дзі-

ця чай карт кай у клу бах і ка зі но, але да зво-

ліць пра во дзіць апла ту ў кра ме і пры куп лі 

пра яз но га.

Вы бар з вась мі бан каў
Для та го каб раз гле дзець дзі ця чы бан-

каў скі плас тык больш на гляд на, мы звяр-

 ну лі ся па да па мо гу да не за леж на га спе цы я-

 ліс та ў да дзе ным пы тан ні, і вось што ў нас 

атры ма ла ся. Са май пры маль най пра па но-

вай па хут ка сці вы ра бу і ца не пы тан ня стаў 

плас тык пла цеж най сіс тэ мы «Бел Карт» ад 

Бе ла рус бан ка. Вы раб ля ец ца та кая карт ка 

на пра ця гу 7 ра бо чых дзён. Вы пус ка ец ца на 

35 ме ся цаў. Афарм лен не і аб слу гоў ван не — 

бяс плат на. Мож на вы ра біць фо та карт ку па 

ін ды ві ду аль ным ды зай не, але ма лю нак не-

аб ход на ўзгад няць. Але пры афарм лен ні 

карт кі з ін ды ві ду аль ным ды зай нам ужо да-

вя дзец ца за пла ціць 2 руб лі.

На ступ ная карт ка ад «Бел Карт» Бе ла гра-

п рам бан ка. Яна вы раб ля ец ца ўжо 10 ра бо чых 

дзён і вы пус ка ец ца на тры га ды. Афарм ля-

ец ца так са ма бяс плат на, а аб слу гоў ван не — 

1,5 руб ля за тры га ды (аплач ва ец ца пе рад 

афарм лен нем). Ёсць яшчэ ад на дзі ця чая 

карт ка ад «Бел Карт» бан ка Бел ВЭБ. Яна 

так са ма вы раб ля ец ца на пра ця гу 10 ра бо чых 

дзён і вы пус ка ец ца тэр мі нам на тры га ды. 

Афарм ля ец ца і аб слу гоў ва ец ца бяс плат на, 

але... Трэ ба аба вяз ко ва аплач ваць СМС усіх 

рас ход ных апе ра цый пры та ры фе — 1 ру-

бель 90 ка пе ек у ме сяц.

Ся род ін шых пла цеж ных сіс тэм вы лу ча-

ец ца Бел свіс банк дзі ця чай карт кай (Vіsа 

Еlесtrоn / Vіsа Сlаssіс / MаstеrСаrd Stаndаrd). 

Вы раб ля ец ца на пра ця гу 10 ра бо чых дзён. 

Вы пус ка ец ца тэр мі нам на два га ды. Афарм-

ля ец ца і аб слу гоў ва ец ца бяс плат на, а так-

са ма бяс плат на (2 ра зы на год) мож на пе-

ра вы пус ціць дзі ця чую карт ку ў вы пад ку яе 

стра ты. А гэ та ўжо пры ем ны бо нус, бо ін шыя 

бан кі за пе ра вы пуск сва іх дзі ця чых кар так 

бя руць доб рыя гро шы. Акра мя та го, мож на 

бяс плат на зды маць на яў ныя гра шо выя срод-

кі ў лю бых (!) бан ка ма тах на су му да 50 USD 

(у эк ві ва лен це ва лю ты ра хун ку) у ме сяц.

Не да ра гая пад лет ка вая бан каў ская карт-

ка Vіsа Еlесtrоn ад Тэх на бан ка. Афарм лен не 

бяс плат нае плюс 1 год бяс плат на га аб слу-

гоў ван ня, да лей кошт што га до ва га аб слу-

 гоў ван ня — 2 руб лі (або 2 до ла ры, або 

2 еў ра, у за леж нас ці ад ва лю ты карт кі баць-

коў). Ёсць маг чы масць атры ман ня да хо ду 

на рэш ту ў па ме ры 0,01 %.

Дзі ця чая карт ка Mаеstrо і Vіsа Еlесtrоn ад 

Бел ін вест бан ка ўжо бу дзе каш та ваць доб-

рую ка пей ку. Аб слу гоў ван не бяс плат нае, 

а вы раб пры афарм лен ні ў ад дзя лен ні бан-

ка — 7,50 руб ля і 6 руб лёў пры афарм лен ні 

праз ін тэр нэт-бан кінг. Да лей ідзе дзі ця чая і 

пад лет ка вая бан каў скія карт кі Vіsа Еlесtrоn 

ад БТА Бан ка. Вы раб ля ец ца на пра ця гу 

10 дзён. Вы пус ка ец ца тэр мі нам на 3 га ды. 

Мо жа быць вы пу шча на ў бе ла рус кіх руб-

лях, до ла рах ці еў ра. Афарм лен не на тры 

га ды — 12 руб лёў (або 6 до ла раў, або 6 еў-

ра, у за леж нас ці ад ва лю ты карт кі баць коў). 

Але ёсць маг чы масць атры ман ня што га до-

ва га па да рун ка дзі ця ці. Vіsа сlаssіс дзі ця чая 

ад РРБ Бан ка так са ма за да валь нен не не з 

тан ных. Вы пуск каш туе 6 руб лёў, што га до-

вае аб слу гоў ван не — столь кі ж.

Ця пер агуль ныя пра ві лы ад ноль ка выя 

для ўсіх бан каў. Для афарм лен ня спат рэ-

бяц ца паш парт ад на го з баць коў і да ку мент, 

які свед чыць асо бу дзі ця ці (па свед чан не аб 

на ра джэн ні або паш парт). Мож на ўста наў лі-

ваць лі міт на тое, коль кі гро шай зды ме або 

вы дат куе дзі ця. Так са ма пад клю ча ец ца па-

слу га «СМС-апа вя шчэн не»: адзін з баць коў 

атрым лі вае па ве дам лен не аб усіх пры ход-

на-рас ход ных апе ра цы ях.

Да дат ко вы «плас тык»
У ін шых бан ках та кой пра па но вы, як 

«Дзі ця чая карт ка», ня ма, але для баць-

коў мож на афор міць імян ную да дат ко вую 

карт ку да баць коў ска га ра хун ку. Звы чай на 

та кія карт кі ма юць той жа на бор функ цы я-

на лу (зняц це на яў ных, без на яў ныя раз лі кі, 

СМС-апа вя шчэн не і ін шае), вы раб ля юц-

ца ад 5 да 10 дзён тэр мі нам на 3—5 га доў

і кош там ад 10 руб лёў і вы шэй.

Га тоў ка больш не ра дуе
— На пра ця гу 2014—2016 га доў мы рэ-

гу ляр на на вед ва лі шко лы на шай кра і ны са 

спе цы яль ны мі ўро камі па фі нан са вай аду-

ка ва нас ці, у час якіх рас каз ва лі дзе цям, як 

пра віль на ка рыс тац ца бан каў скі мі карт ка мі 

і не тра піць у ру кі кар тач ных ашу кан цаў. За 

да дзе ны пра ме жак ча су ма гу ад зна чыць, 

што по пыт і ці ка васць у дзя цей да бан каў-

скіх кар так пры кмет на па вя лі чы лі ся, а баць кі 

ста лі час цей ад да ваць пе ра ва гу бан каў скім 

дзі ця чым карт кам за мест та го, каб прос та 

вы да ваць на яў ныя дзе цям. Гэ та і зра зу ме ла. 

Без на яў ныя пла ця жы свай го дзі ця ці кож ны 

з да па мо гай та кой карт кі мо жа лёг ка кант-

ра ля ваць, а для дзі ця ці гэ та сты мул стаць 

больш пад ка ва ным у су час ным све це фі нан-

са вых па слуг, — ад зна чы ла РR-ме не джар і 

прэс-сак ра тар кам па ніі элект рон ных пла-

ця жоў Аssіst Bеlаrus Ма ры на РО МАН.

Бу ду чы ня за су перкарт кай
Ёсць яшчэ адзін вель мі ці ка вы дзі ця чы 

пра дукт у вы гля дзе бан каў скай карт кі ад пла-

цеж най сіс тэ мы «Бел Карт» і Бе ла рус бан-

ка — гэ та «Кар та на ву чэн ца». Та кая карт ка 

спа лу чае ў са бе функ цыі бан каў скай карт кі і 

ін шых сэр ві саў. На прык лад, карт ка за мя няе 

са бой да вед ку пра бяс плат ны пра езд у гра-

мад скім транс пар це, з'яў ля ец ца про пус кам 

для пра хо ду праз школь ную элект рон ную 

сіс тэ му і мае функ цыю бі ле та чы та ча ў біб-

лі я тэ цы. «Кар та на ву чэн ца» вы да ец ца ў ста-

ліч ных шко лах, аб ста ля ва ных спе цы яль най 

элект рон най пра пуск ной сіс тэ май. Сён ня, 

вя до ма, та кі мі карт ка мі ка рыс та юц ца на ват 

не ўсе школь ні кі ў Мін ску, але ў бу ду чы ні пла-

ну ец ца зра біць іх для ўсіх школ кра і ны.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы

КІ ШЭН НЫ «ПЛАС ТЫК» 
З ФУНК ЦЫ ЯЙ КА ШАЛЬ КА

Гэ ты бан каў скі ат ры бут — на лю бы густ і ко лер, а як жа вы браць пры дат ны вы ключ на ва ша му дзі ця ці?

У Шан хаі з 5 па 10 ліс та па да 

ў са мым вя лі кім у све це вы ста вач-

 ным комп лек се (яго пло шча — 

1,5 міль ё на квад рат ных мет раў) 

прой дзе Пер шая кі тай ская між-

на род ная вы стаў ка ім парт ных та-

ва раў і па слуг Сhіnа Іntеrnаtіоnаl 

Іmроrt Ех ро. На яе пры е дзе ка ля 

2800 кам па ній са 130 кра ін. Пла-

ну ец ца, што коль касць ап то вых 

па куп ні коў да сяг не 150 000. Бе-

ла рус кі бок ак тыў на рых ту ец ца 

да ўдзе лу ў ёй.

Сяр гей ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ, на чаль нік 

упраў лен ня Азіі, Аў стра ліі і Акі я ніі 

Мі ніс тэр ства за меж ных спраў 

Бе ла ру сі, на су стрэ чы з жур на ліс та мі ў

На цы я наль ным прэс-цэнт ры пра ка мен-

та ваў асноў ныя мо ман ты пад рых тоў кі. 

Ён ад зна чыў, што, ня гле дзя чы на тэн-

дэн цыю да ўзмац нен ня пра тэк цы я ніз му 

сва іх рын каў, Кі тай пра во дзіць вы стаў-

ку ме на ві та ім пар ту і па каз вае сваю 

ад кры тасць, га тоў насць пра цяг ваць 

пра цу з за меж ны мі кам па ні я мі. «Гэ та 

ад па вя дае на шым ін та рэ сам, та му на 

вы стаў цы бу дзе прад стаў ле ны са мы пе-

ра да вы бе ла рус кі экс парт ны па тэн цы-

ял. Ме на ві та та му пад рых тоў цы да дзе-

най вы стаў кі ўдзя ля ла ся вя лі кая ўва-

 га», — пад крэс ліў су пра цоў нік МЗС.

Пад час пад рых тоў кі бе ла рус кім 

бо кам бы лі пра ве дзе ны два проб ныя 

«пра го ны» — прэ зен та цыі з да па мо гай 

па соль ства Кі тая. Па сло вах Сяр гея 

Ця рэнць е ва, на ша кра і на па ды хо дзіць 

да ме ра пры ем ства ў якас на но вым вы-

гля дзе. Гэ та ўні каль ныя на пра цоў кі, 

якія бу дуць і по тым вы ка рыс тоў вац ца 

ў пра цы з кі тай ца мі, каб больш эфек-

тыў на пра соў ваць рэ чы і па слу гі на 

іх ры нак. Бе ла рус кі бок раз ліч вае на 

вель мі па зі тыў ны вы нік як пад час вы-

стаў кі, так і на га ды на пе рад.

Ва ле рый СА ДО ХА, ды рэк тар На-

цы я наль на га цэнт ра мар ке тын гу і 

кан' юнк ту ры цэн Мі ніс тэр ства за-

меж ных спраў Бе ла ру сі, рас ка заў 

пра ар га ні за цыю ме ра пры ем ства. Вы-

стаў ка бу дзе па дзе ле на на два бло-

кі, якія бу дуць прад стаў ляць кра і ну і 

прад пры ем ствы. У рам ках пер ша га 

з іх бу дуць пра во дзіц ца прэ зен та цыі, 

дэ гус та цыі, у на шай куль тур най пра-

гра ме бу дзе ўдзель ні чаць ан самбль 

«Ку па лін ка». Ды зайн па віль ё на вы-

ка на ны з вы ка ры стан нем бе ла рус ка-

га ар на мен ту, вы явы ва сіль ка — ужо 

пры сту пі лі да яго бу даў ніц тва. На вы-

стаў цы бу дуць пры сут ні чаць роз ныя 

мі ніс тэр ствы і ўста но вы, у тым лі ку 

прад стаў ні кі ін дуст ры яль на га пар ка 

«Вя лі кі ка мень».

У ка мер цый ным бло ку Бе ла русь бу-

дзе прад стаў ле на на шас ці пля цоў ках. 

Гэ та «Сель ска гас па дар чыя і хар чо выя 

пра дук ты», «Аў та ма бі ле бу да ван не» і 

ін шае. У Шан хай пры е дзе больш за 

80 ай чын ных ар га ні за цый. З іх 28 прад -

пры ем стваў прад стаў ля юць мя са-ма-

лоч ную пра дук цыю. Як лі чыць Ва ле-

рый Са до ха, кож на му не аб ход на даць 

маг чы масць вый сці на гэ ты ры нак, а 

да лей усё бу дзе за ле жаць ад іх. Сён ня 

боль шасць прад пры ем стваў мае сай ты 

на кі тай скай мо ве. Шмат у ка го ёсць 

кі тай скія сер ты фі ка ты.

Пад час вы стаў кі — 7 ліс та па да — 

бу дзе пра хо дзіць Бе ла рус ка-кі тай скі 

дзе ла вы фо рум. А за дзень да яго бе-

ла рус кія прад пры ем ствы пла ну юць 

паў дзель ні чаць у Між на род най транс-

гра ніч най кан фе рэн цыі. Яна да зво ліць 

уста на віць пра мыя кан так ты з кі тай-

скі мі кам па ні я мі-ім пар цё ра мі. Сло ган 

кан цэп цыі на цы я наль най экс па зі цыі 

«Бе ла русь — Кі тай: сяб роў ства, су-

пра цоў ніц тва, перс пек ты вы».

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Між на род ны ган дальМіж на род ны ган даль

СУ СТРА КА ЕМ СЯ Ў ШАН ХАІ
Перс пек ты ваПерс пек ты ва

ЗА МЕЖ НЫЯ ПА СЫЛ КІ
ЗНОЎ ПА ЦЯ ЖЭ ЮЦЬ?

Лі міт бяс пош лін ных па сы лак 
мо гуць па вя лі чыць да 200 до ла раў

Мі ніс тэр ства су вя зі і ін фар ма ты за цыі пра па нуе па-

вя лі чыць лі міт бяс пош лін ных за меж ных па сы лак да 

200 до ла раў і 31 кі ла гра ма ва гі. Пра ект ад па вед на га 

ўка за рых ту ец ца і бу дзе ўне се ны на раз гляд кі раў-

ні ку дзяр жа вы. Пра гэ та дня мі па ве да міў мі ністр 

су вя зі Кан стан цін ШУЛЬ ГАН.

На ця пе раш нім эта пе, па вод ле яго слоў, гэ тая пра па но ва 

мі ніс тэр ства ўзгод не на з пош тай. На га да ем, што аб ме-

жа ван ні на атры ман не та ва раў з-за мя жы ў на шай кра і не 

ўвя лі з кра са ві ка 2016 го да. У ця пе раш ні час у кра і не мож на 

атры маць па по шце та вар на су му не больш за 22 еў ра ў 

ме сяц і ва гой не больш за 10 кі ла гра маў. У вы пад ку пе-

ра вы шэн ня лі мі ту прый дзец ца за пла ціць пош лі ну 30 % ад 

мыт на га кош ту та ва ру і не менш за 4 еў ра за кі ла грам.

Пас ля ўвя дзен ня гэ та га лі мі ту бяс пош лін на га ўво зу 

ін тэр нэт-па ку пак з'я ві ла ся ін фар ма цыя, што яго мо гуць 

пе ра гле дзець у су вя зі з уні фі ка цы яй з пра ві ла мі ў ін шых 

кра і нах, якія ўва хо дзяць у ЕА ЭС. Да ўвя дзен ня аб ме жа-

ван няў у нас ужо быў па рог бяз мыт на га ўво зу на ўзроў ні 

200 еў ра і 31 кі ла гра ма ва гі ў ме сяц.

У Ра сіі па доб ны лі міт па куль што скла дае 1000 еў ра і 

31 кі ла грам у ме сяц. Але ў кан цы 2017 го да Са ве там Еў-

 ра зій скай эка на міч най ка мі сіі бы ло за цвер джа на ра шэн-

не зні зіць лі міт бяс пош лін на га ўво зу з 1000 да 500 еў ра 

з 2019 го да, а за тым да 200 еў ра — з 2020-га.

Сяр гей КУР КАЧ.


