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«Па пе ра» тут больш не ў па ша не
Ці ёсць сэнс поў на га пе ра хо ду на без на яў ныя раз лі кі? Ці не за над та 
не бяс печ на ка рыс тац ца бан каў скі мі карт ка мі? За што мож на за пла ціць 
па карт цы без чэр гаў і стра ты ча су? Усе плю сы і мі ну сы ўка ра нен ня 
без на яў ных раз лі каў, а так са ма асаб лі вас ці ад мо вы ад га тоў кі вы свят ля лі 
ка рэс пан дэн ты «Звяз ды».

Не каль кі га доў та му мая ў мно-
гім су час ная ба бу ля атры ма ла на 
пра цы зар плат ную карт ку. Ад нак 
спу жа ла ся яе, як агню. «Як я ця-
пер бу ду гро шы атрым лі ваць?» — 
жа лі ла ся мне яна. Ра зам мы вы-
ра шы лі, што я не каль кі ра зоў ёй 
да па ма гу, а по тым яна на ву чыц ца 
і бу дзе ра біць ўсё са ма. Але вый-
шла зу сім па-ін ша му…

А ты бу дзеш тры маць мя не 
за ру ку?

Па мя та е це быў та кі муль тфільм пра 
бе ге мо та, які вель мі ба яў ся пры шчэ пак 
і пра сіў свай го сяб ра (зда ец ца, ма ра бу) 
тры маць яго за ру ку пры гэ тым страш-
ным дзе ян ні? Вось неш та па доб нае 
атрым лі ва ла ся ў нас з ба бу ляй на са-
мым па чат ку без на яў най прак ты кі. Мы 
ра зам іш лі да блі жэй ша га бан ка ма та 
і ўдва іх зды ма лі гро шы або пла ці лі за 
ма біль ную су вязь.

— Пры ві тан не, ба бу ля!
— Пры ві тан не! — яшчэ па куль ра-

дас на ад каз ва ла яна.
— Што бу дзем ра біць?
— Па гля дзім, коль кі ёсць гро шай і 

зды мем трош ку. А по тым на ма біль ны 

мне па кла дзеш ты сяч двац цаць — доб-
ра?

Ба бу ля гля дзе ла пры гэ тым на мя не 
ўмоль ным по зір кам.

— Не, — ка заў я ёй кож ны раз. — Гэ-
та ты са ма ўсё бу дзеш гля дзець, зды-
маць, аплач ваць. Я — толь кі кант ра-
люю.

Гэ тыя сло вы гу ча лі для яе, як пры-
суд. Сто я чы ў чар зе да бан ка ма та, яна 
нер во ва пе ра гляд ва ла ся са мною і быц-
цам пе рад ад каз ным эк за ме нам неш-
та паў та ра ла ў дум ках. Да бан ка ма та 
ба бу ля па ды хо дзі ла, як да шы бе ні цы, 
і пе рад тым, як уста віць карт ку яшчэ 
раз пра нік нё на гля дзе ла на мя не і пы-
та ла ся:

— Я пра віль на ўстаў ляю?
Я кі ваў у ад каз, пас ля ча го ў ба бу лі 

зні ка лі ўсе над зеі на тое, што я зраб лю 
ўсё сам.

— А што да лей ра біць? — за пыт ва ла 
яна кож ны раз, на ват не за гляд ва ю чы 
на эк ран бан ка ма та, дзе ўсё бы ло на-
пі са на.

— Спа чат ку вы бе ры мо ву. Так. По-
тым увя дзі ПІН-код. Доб ра. Ця пер вы бе-
ры па трэб ную та бе апе ра цыю…

Ка ра цей, сяк-так спраў ля лі ся мы з 
ня прос тай за да чай і іш лі да до му.

Та бе ж пра сцей 
Так доў жы ла ся па ру ме ся цаў. Але 

по тым мя не за цяг нуў вір сту дэнц ка га 
жыц ця. До ма я з'яў ляў ся толь кі пад ве-
чар, а сы хо дзіў зу сім ра на. Спа чат ку 
за ня ткі, по тым біб лі я тэ ка ці ней кія да-
дат ко выя за ня ткі. А яшчэ ж трэ ба па-
спець зай сці з сяб ра мі ку ды-не будзь. 
Ін шы мі сло ва мі, ха дзіць з ба бу ляй да 
бан ка ма та кож ны раз, ка лі ёй па трэб на, 
у мя не ўжо не атрым лі ва ла ся. Ад нак 
яна знай шла вый сце, якое яе вель мі 
за да во лі ла, — ад да ла карт ку мне.

— Та бе ж пра сцей так бу дзе, — тлу-
ма чы ла яна. — Я та бе бу ду ка заць, ка лі 
мне трэ ба за кі нуць гро шай на тэ ле фон, 
і ты сам змо жаш гэ та зра біць. А ка-
лі мне спат рэ біц ца зняць гро шы, то я 
ска жу, коль кі, а ты зні меш. По тым я 
зай ду да вас з ма май і за бя ру. Аль бо, 
ка лі бу дзе атрым лі вац ца, бу дзем ра зам 
ўве ча ры да бан ка ма та ха дзіць, ка лі ты 
вяр та еш ся да до му.

— Я зга дзіў ся. Як жа мож на бы ло 
ад мо віць ба бу лі?

За та кія па слу гі бед ны сту дэнт 
атрым лі ваў кож ны раз «на чай», ці як 
час та ка жа мой дзед — «за но гі».

Ад нак з гэ тых на шых амаль нач ных 
па хо даў да бан ка ма та па гро шы ад ной-

чы ледзь не вый шла тра ге дыя. Зня лі мы 
з ба бу ляй па трэб ную су му, яна па кла ла 
гро шы ў ка ша лёк, ка ша лёк — у сум ку, і 
пай шла да до му, а я пай шоў да свай го. 
Ба бу лін дом і мой зна хо дзяц ца ад бан-
ка ма та пры клад на на ад ной ад лег лас-
ці, толь кі ў роз ных ба ках. Усё бы ло як 
заў сё ды. Адзі нае, што ней кія «цём ныя» 
хлоп цы спа чат ку ва ру шы лі ся ка ля нас 
по бач з бан ка ма там, а по тым, ка лі мы 
з ба бу ляй ра зы шлі ся ў роз ныя ба кі, пай-
шлі сле дам за ёю. Гэ та мя не на пу жа ла. 
Пер шая дум ка — за раз аб ра бу юць. Каб 
не пу жаць ба бу лю, я прос та пай шоў сле-
дам за гэ ты мі хлоп ца мі і са чыў за імі. 
Але мае па да зрэн ні не спраў дзі лі ся, і я 
спа кой на да вёў ба бу лю да до ма. Бо лей 
та кіх сі ту а цый не зда ра ла ся.

Вой, як зруч на пла ціць!
Ішоў час. Я ужо ўлад ка ваў ся на пра-

цу, по тым скон чыў уні вер і ажа ніў ся. Пе-
ра ехаў. Да вя ло ся ба бу лі вяр таць карт-
ку, бо бо лей яе план не мог дзей ні чаць. 
І гэ та ў мно гім ста ноў ча паў плы ва ла на 
ба бу лі на стаў лен не да без на яў ных раз-
лі каў — яна ста ла пла ціць карт кай.

— Гэ та ж так зруч на!, — ка за ла по-
тым яна. — Даў карт ку, увёў ПІН-код — 

і ўсё. Ні я кай та бе рэш ты, поў на га ка-
шаль ка гро шай…

Ад нак пе ра ла міць страх пе рад бан-
ка ма там у яе да гэ туль не атры ма ла ся. 
Ча сам, ка лі я да яе за яз джаю, яна про-
сіць мя не сха дзіць з ёю да та го страш-
на га «зве ра» ка ля кра мы. І мы ідзём.

— Да вай са ма, — ка жу, — а я, ка лі 
што, пад ка жу.

— Я не па мя таю, як трэ ба. Я ж ужо 
ста рая.

Гэ ты ар гу мент мо жа па ка зац ца вель-
мі моц ным, ад нак толь кі для тых, хто 
не ба чыў маю ба бу лю: я не су стра каў 
ні вод на га ча ла ве ка, які зда гад ваў ся ад-
ра зу, што гэ та ба бу ля, а не ма ці. Так, 
са праў ды, яна ўжо ў да во лі па важ ным 
уз рос це, ад нак жва вас ці мае бо лей, 
чым у не ка то рых ма ла дых. Та му сло-
вы пра «ста расць» з яе вус наў у мя не 
заў сё ды вы клі ка юць усмеш ку.

— Што ты ка жаш? — ад каз ваю я. — 
Я ж та бе столь кі ра зоў па каз ваў. Ну, 
да вай ра зам. Спа чат ку вы бі ра еш мо ву, 
по тым на бі ра еш ПІН-код…

Ду маю, што не ўза ба ве ба бу ля пе ра-
ста не ба яц ца і бан ка ма та, бо ад ча су і 
зруч нас ці ні ку ды не па дзец ца.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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Гро шы Гро шы   ��

Клі ен ты буй ней ша га бан ка кра і ны ця пер мо гуць шу каць 
аб' ек ты бан каў скай інф ра струк ту ры з да па мо гай ма біль-
ных тэ ле фо наў, па ве да мі лі ў прэс-служ бе Бе ла рус бан ка.

Спра ва ў тым, што для ўла даль ні каў смарт фо наў з апе ра-
цый ны мі сіс тэ ма мі Androіd, Wіndows Phone, іOs, ка рыс таль ні каў 
па слу гі «М-бан кінг» за раз Бе ла рус банк пра па нуе зруч ны сэр віс 
«Ла ка тар бан каў скіх па слуг».

Гэ ты сэр віс у рэ жы ме рэ аль на га ча су да зва ляе да вед вац ца клі-
ен там аб раз мя шчэн ні блі жэй шых да ка рыс таль ні ка смарт фо наў 
бан ка ма таў, ін фа кі ёс каў і ўста ноў Бе ла рус бан ка, а так са ма ін фар-
ма цыю аб ін шых бе ла рус кіх бан ках. Па кож ным вы бра ным аб' ек це 
мож на па гля дзець ці ка вую і дэ та лё вую ін фар ма цыю — ад рас, 
рэ жым пра цы, спіс да ступ ных апе ра цый, да ве дац ца пра кур сы 
ва лют ва ўста но вах бан ка. Акра мя гэ та га, з да па мо гай «ла ка та-
раў» мож на хут ка знай сці ад ра сы ар га ні за цый ганд лю і сэр ві су, 
дзе пры апла це карт ка мі Бе ла рус бан ка пра па ну юц ца зніж кі.

«М-бан кінг» — па слу га, якая да зва ляе тры маль ні кам бан каў скіх 
пла цеж ных кар так з да па мо гай ма біль на га тэ ле фо на і ўста ля ва на-
га ў ім спе цы яль на га да дат ка «M-Belarusbank» у лю бы час і з лю-
бой кроп кі све ту аплач ваць што ме сяч ныя пла ця жы (ка му наль ныя 
пла ця жы, па слу гі ін тэр нэт-пра вай да раў, ка бель на га тэ ле ба чан ня 
і інш.), па га шаць крэ ды ты, пе ра во дзіць гро шы з ад на го ра хун ку 
на дру гі, па паў няць уклад ныя ра хун кі, бла кі ра ваць/раз бла кі ра-
ваць карт кі, атрым лі ваць па элект рон най по шце чэ кі аб апла це і 
інш. Фі нан са выя ана лі ты кі прад каз ва юць, што праз пэў ны час з 
да па мо гай смарт фо наў клі ен ты змо гуць аплач ваць свае па куп кі 
ў буй ней шых ганд лё вых кроп ках кра і ны.

Сяр гей КУР КАЧ

�

Вось, на прык лад, коль касць без на яў ных апе ра-
цый з да па мо гай плас ты ка вых кар так, якія пра во-
д зяц ца ў ЗША, ка ля 60%. До ля без на яў ных гро шай у 
аба ра чэн ні Еў ро пы скла дае ка ля 90%. Але не заў сё-
ды без на яў ны раз лік — гэ та бяс печ на і вы гад на. Іс нуе 
шэ раг фак та раў, якія мо гуць за цям ніць усе зруч нас ці 
плас ты ка вых кар так. Гэ та мо жа быць ба наль нае ад-
клю чэн не свят ла ў мес цы, дзе зна хо дзіц ца бан ка мат, 
ці на ват кі берз ла чын насць. На мі ну сах вір ту аль ных 
гро шай не аб ход на спы ніц ца пад ра бяз ней.

Ня ма свят ла —
ня ма руб ля 

Та кія не па лад кі су стра ка юц ца вель мі рэд ка, але 
яны ёсць. З-за ава рый у сіс тэ ме элект ра стан цый 
мо гуць так са ма ад клю чыць і бан ка ма ты, якія зна хо-
дзяц ца по бач. Асаб лі ва гэ та мо жа быць праб ле ма-
тыч на, ка лі на яў ныя гро шы па трэб ны тэр мі но ва.

Бан ка ма ты ма юць улас ці васць ла мац ца. Не ка-
то рыя гэ та ро бяць ме на ві та ў дзень вы плат зар-
пла ты. А блі жэй шы бан ка мат бан ка, з якім ва ша 
фір ма за клю ча ла па гад нен не, мо жа быць у дру гім 
кан цы го ра да. Прый дзец ца па тра ціць час, каб да-
брац ца да яго.

Так са ма ў кра ме по бач з ва шым до мам не заў-
сё ды есць тэр мі нал для без на яў на га раз лі ку. Вір ту-
аль ны мі гра шы ма нель га пла ціць у боль шас ці ві даў 
гра мад ска га транс пар ту. На шы сіс тэ мы апла ты 
па слуг яшчэ не пры ста са ва лі ся да пры няц ця не 
толь кі га тоў кі.

Пла цім бан ку 
Ка рыс таль ні каў плас ты ка вых кар так мо гуць 

ча каць да дат ко выя стра ты, звя за ныя з апла тай 
за тран зак цыі. На прык лад, ёсць бан кі, якія не за-
клю ча юць па гад нен ні па між са бой. І мы не мо жам 
сва бод на зняць гро шы з карт кі ад на го бан ка ў бан-
ка ма це дру го га. Для та го, каб пра вес ці гэ тую апе-
ра цыю, не аб ход на за пла ціць да дат ко вы пра цэнт.

У аба ра чэн ні ёсць шэ раг крэ дыт ных кар так. Ка-
лі ра зум на ка рыс тац ца крэ ды там, то не аб ход на 
бу дзе за пла ціць толь кі да моў ле ную пра цэнт ную 
стаў ку. Га лоў нае — не пра тэр мі на ваць. Та му што 
та ды страт насць па крэ дыт най карт цы бу дзе знач-
на боль шай, чым за пла на ва на.

З ня бач ны мі гра шы ма мо ра 
па ка ле на 

У чым га лоў ная асаб лі васць вір ту аль ных гро-
шай? Іх не ві даць. А ня бач нае на шмат ляг чэй па-
тра ціць. Знач ную ро лю тут ады гры вае псі ха ла гіч ны 
фак тар. Бо на яў ныя гро шы мы мо жам па клас ці ў 
кі шэ ню ці ка ша лёк, пе ра лі чыць у лю бы мо мант і 
ве даць, коль кі іх за ста ло ся. Та ко га нель га ска заць 
пра вір ту аль ныя гро шы на карт цы. Не заў сё ды пад 
ру кой мо жа зна хо дзіц ца смарт фон ці кам п'ю тар, 
каб пра ве рыць свой ра ху нак. Псі хо ла гі ад зна ча юць, 
што лю дзі тра цяць больш гро шай, ка лі куп ля юць з 
да па мо гай карт кі.

Асця рож на: за леж насць!
Ка лі вы ка рыс та е це ся карт кай пэў на га бан ка, 

то трап ля е це ў за леж насць ад яго фі нан са ва га 
і тэх ніч на га ста но ві шча. Гэ та азна чае, што ка лі 
банк мае фі нан са выя праб ле мы, то ва шы гро шы 
мо гуць не вы пла ціць. Вам так са ма мо гуць не вы-
даць ва лю ту.

Ёсць ры зы ка, што бан каў скае аб ста ля ван не, 
якое ад каз вае за без на яў ныя раз лі кі, зла ма ец ца, і 
вы не змо жа це зняць свае гро шы на пра ця гу доў га-
га ча су, а так са ма рас пла ціц ца праз тэр мі нал.

Кі берз ло дзей
со чыць за та бой 

Час цей за ўсё гэ та ты чыц ца толь кі буй ных, 
шмат міль ён ных уклад чы каў. Але ў Бе ла ру сі сён-
ня мож на па чуць аб вы пад ках пад ма ну гра ма дзян, 
якія спра ба ва лі зняць свае гро шы ў бан ка ма це, а 
по тым вы яві лі, што іх аба кра лі.

Бан кі ўсіх кра ін вель мі за кла по ча ныя тым, як за-
бяс пе чыць на леж ную ахо ву ін фар ма цыі сва іх клі-
ен таў. Ад нак у ін тэр нэт з да па мо гай ха кер скіх атак 
што год трап ляе кан фі дэн цый ная ін фар ма цыя, дзе 
маг чы ма знай сці ўсё аб ра хун ках не аб ход на га ча ла-
ве ка, а так са ма мно гія яго аса біс тыя звест кі. Та кія 
ата кі ацэнь ва юц ца Агенц твам на цы я наль най бяс пе кі 
ЗША як ад ны з най больш не бяс печ ных. Стра ты, якія 
яны пры но сяць, за ста юц ца ня вы яў ле ны мі на пра ця гу 
тыд няў ці ме ся цаў. Пры ро да па доб ных атак на столь кі 
скла да ная, што на ват най буй ней шым фі нан са вым 
ін сты ту там цяж ка ім су праць ста яць. Уз лом шчы кі 
бя руць пад кант роль ка мер цый ныя сер ве ры, якія ад-
каз ва юць за най больш знач ныя апе ра цыі бан каў.

У Бе ла ру сі схе мы пад ма ну больш прос тыя, але 
не менш ка вар ныя. Мі лі цыя фік са ва ла вы пад кі, ка лі 
зла чын цы пры чап ля лі ка ме ру на бан ка мат, і яна 
за піс ва ла не аб ход ную ін фар ма цыю гра ма дзя ні на. 
А по тым карт ку пад раб ля лі з улі кам усіх да ных, а 
бан ка мат ус пры маў яе як са праўд ную.

Так са ма ці ка ва ве даць аб тым, што зла дзеі мо-
гуць ка пі ра ваць маг ніт ную па ла су з ва шай карт кі. 
Яны мя ня юць кла ві я ту ру бан ка ма та на спе цы яль-
нае аб ста ля ван не, якое счыт вае ін фар ма цыю з 
маг ніт най па ла сы, ка лі за кон ны ўла даль нік уво-
дзіць ПІН-код. І гэ та яшчэ да лё ка не ўсе ме та ды 
пад ма ну гра ма дзян.

Ан ты ўта піч ны сцэ на рый 
Су час ная тэн дэн цыя да пе ра хо ду на без на яў ны 

раз лік ад ной чы пры вя дзе да та го, што на яў ныя гро-
шы знік нуць уво гу ле. 100-пра цэнт ныя вір ту аль ныя 
гро шы за бяс пе чаць мак сі маль ную праз рыс тасць 
пры іх вы ка ры стан ні. А так са ма дзяр жа ва заў сё ды 
бу дзе ве даць, у ка го коль кі гро шай. А рап там та кія 
звест кі па тра пяць да зла чын цаў?.

Не вель мі ве ру ў та кі чор ны сцэ на рый у блі-
жэй шыя га доў пяць дзя сят-сто, але не вы клю чаю 
яго. Бо ў «На ўты лус» Жу ля Вер на не ве рыў ні хто, 
а за раз атам ная пад вод ная лод ка — адзін з най-
важ ней шых фак та раў стрым лі ван ня па тэн цы яль-
на га са пер ні ка. На прык лад, для мя не ка ры стан не 
карт кай не вель мі зруч нае. Час та су стра каў ся з 
праб ле ма мі тэр мі на лаў у ма га зі не. Ды ка лі па да-
рож ні ча еш па Бе ла ру сі, су ты ка еш ся з тым, што 
ёсць шмат мес цаў, дзе карт кай раз лі чыц ца прос та 
не маг чы ма: гэ та і кра мы, і транс парт. Та му сён ня 
ад даю пе ра ва гу на яў ным гра шам.

Ка лі раз ва жаць цвя ро за, то без на яў ны раз лік — 
гэ та зруч насць, якую дык туе су час насць. Але ў 
нас свая бан каў ская сіс тэ ма, і сля пое ка пі ра ван не 
за меж на га во пы ту не заў сё ды пры но сіць ка рысць. 
Тым больш што ры зы ка ка ры стан ня толь кі вір ту-
аль ны мі гра шы ма яшчэ не зве дзе на да мі ні му му.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ

�

ГА ЛОЎ НАЕ — 
НЕ БА ЯЦ ЦА 

Ка лі не дзе пяць га доў та му я 
атры маў сваю пер шую карт ку, 
то ад ра зу на ват раз гу біў ся. Спа-
чат ку мне зда ва ла ся, што бан-
ка мат «не зра зу мее» ўве дзе ны 
пін-код і за бла кі руе карт ку, што 
гэ тая «жа ля зя ка» спі ша з ра хун-
ку ўсе гро шы, а вы дасць толь кі 
част ку з іх. Ні чо га страш на га 
не ад бы ло ся — і праз не каль-
кі ме ся цаў па чаў раз ліч вац ца 
карт кай у кра мах і ін фа кі ёс ках. 
Ме на ві та апош нія «ра зум ныя 
ма шы ны» кан чат ко ва пе ра ка-
на лі мя не амаль цал кам ад мо-
віц ца ад ка ры стан ня на яў ны мі 
гра шы ма.

Ад ра зу ў ін фа кі ёс ках я пла ціў 
за ма біль ны тэ ле фон і па сіс тэ-
ме АРІП за ка му наль ныя па слу гі. 
Ужо та ды гэ та сур' ёз на спрас-
ці ла мне жыц цё, бо ка лі ін шыя 
на вед валь ні кі бан каў ад стой ва лі 
вя лі кія чэр гі, я спа кой на «раз бі-
раў ся» з ал га рыт мам са ма стой-
най апла ты ў поў най адзі но це. 
По тым спіс маг чы мас цяў сіс тэ-
мы гэ тай раз лі ко вай пра сто ры 
па вя лі чыў ся, і я па чаў пла ціць 
у ін фа кі ёс ку за дзі ця чы са док, 
школь ныя фа куль та ты вы, па 
крэ ды тах, а так са ма па да ткі і 
ін шыя ад на ра зо выя вы пла ты. 
Сён ня ўсе гэ тыя па зі цыі за ха-
ва ны ў па мя ці ма ёй карт кі, та му 
аплач ваю я іх на пра ця гу ўся го 
не каль кіх хві лін.

ГА ТОЎ КУ НЕ ЗГУ БІШ, 
КА ЛІ ЯЕ НЯ МА 

У мя не, як і ў боль шас ці 
звы чай ных му жы коў, дроб ныя 
гро шы заў сё ды ля жа лі ў кі шэ ні. 
А там бы вае яшчэ шмат ча го: 
на прык лад, клю чы, тэ ле фон 
і г. д. По тым ты да ста еш гэ тае 
«шмат ча го», а гро шы пе ра-
ўтва ра юц ца ў ка мя кі і імк нуц ца 
вы ска чыць і знік нуць. А мес ца 
для плас ты ку за рэ зер ва ва на 
заў сё ды ў парт ма нэ, по бач з 
ін шы мі карт ка мі (дыс конт ныя 
ад роз ных крам, пра яз ны, аба-

не мент…), та му згу біць яго 
знач на ця жэй.

Мне зда ец ца, што раз лік карт-
кай у кра мах знач на спрошч вае 
гэ ту пра цэ ду ру, бо па куп ні ку не 
трэ ба доў га шу каць не аб ход ныя 
ку пю ры, а пра даў цу — пад ліч-
ваць вам рэш ту. На конт пад лі-
ку рэш ты асоб ная раз мо ва. Не 
кож ны з нас ім гнен на вы ка нае 
гэ тыя прос тыя апе ра цыі, та му 
іс нуе ве ра год насць і не за ўва-
жыць па мыл ку пра даў ца. Без на-
яў ныя раз лі кі па доб ную па мыл ку 
лік ві ду юць як клас.

КАРТ КА 
ДЫС ЦЫП ЛІ НУЕ 
І АР ГА НІ ЗУЕ 

На пер шым эта пе ка ры стан ня 
плас ты кам я да во лі асця рож на 
і скру пу лёз на кант ра ля ваў ал-
га рытм сва іх дзе ян няў ля бан-
ка ма таў і ў кра мах. Не дзе праз 
ча ты ры ме ся цы асця рож насць 
«за мы лі ла ся», і я за быў карт ку 
спа чат ку ў бан ка ма це, а по тым і 
ў ін фа кі ёс ку. Карт ку мне вяр ну лі 
ў пер шым вы пад ку праз га дзі ну, а 
ў дру гім — толь кі пас ля вы хад ных 
у па ня дзе лак. Ме на ві та нер во выя 
вы хад ныя «пе ра пра гра ма ва лі» 
маё стаў лен не да та ко га элект-
рон на га ка шаль ка. Ця пер ужо ні-
хто маю ўва гу не пе ра клю чыць да 
та го ча су, па куль каш тоў ны плас-
тык зноў не бу дзе ў ма ёй ру цэ.

Ёсць мер ка ван не, што без на-
яў ныя гро шы тра цяц ца знач на 
ляг чэй, бо мы іх у ру ках не тры-
ма ем. Та му зда ец ца, што ма га-
зін атрым лі вае ад па куп ні ка не 
рэ аль ныя каш тоў ныя па пе ры, а 
толь кі ней кія вір ту аль ныя ліч бы. 
Так са праў ды бы вае, але толь кі 
на пер шым эта пе ка ры стан ня 
без на яў ны мі гра шы ма.

Пас ля та го, як не каль кі ра зоў 
гро шы з карт кі зні ка юць ра ней, 
чым вы пла на ва лі, та ды па чы на-
еш ус па мі наць і ана лі за ваць, што 
ты куп ляў. Каб па доб ная сі ту а-
цыя ўво гу ле больш не паў та ры-
ла ся, я, на прык лад, склаў у сва ёй 
га ла ве спіс та ва раў і па слуг, якія 

вы ра шу на бы ваць ці аплач ваць 
толь кі ў вы ключ ных вы пад ках. 
Ту ды тра пі ла тое, што мне, па 
сут нас ці, не вель мі і трэ ба, або 
тое, што на шай сям'і не зу сім 
сён ня па кі шэ ні. Атрым лі ва ец ца 
кры ху сум на, але сум лен на.

Больш за тое, пэў ныя ві ды 
ўні вер саль ных бан каў скіх кар-
так пры му ша юць іх ула даль ні каў 
тра ціць гро шы больш вы ба рач на 
або ўво гу ле не «шы ка ваць». Аб 
гэ тым кры ху паз ней.

ГРО ШЫ — СА МЫ 
БРУД НЫ «ПРА ДУКТ» 

Пе рад ма і мі ва чы ма па цёр тая 
банк но та на мі на лам 20 ты сяч 
руб лёў. Да лё ка не све жая за-
мас ле ная па пе ра, у якой на ват 
пах не са мы леп шы. Ці ка ва, а 
праз коль кі рук яна прай шла? 
За ўва жу, што ча сам не са мых 
чыс тых рук. Так, ма быць усе 
ве да юць, што пас ля кан так ту з 
гра шы ма ру кі трэ ба аба вяз ко ва 
па мыць, але ці заў сё ды на ват 
мы, да рос лыя, гэ тае пра ві ла вы-
кон ва ем? А дзе ці да яго ста вяц-
ца ча сам уво гу ле не сур' ёз на.

Між ін шым, ма быць боль-
шасць баць коў сва ім ма лым дае 
кі шэн ныя гро шы. А вось я сва ім 
па пя ро выя гро шы не даю. Ста-
рэй шай да чцэ мы афор мі лі ўні-
вер саль ную бан каў скую карт ку, 
якая да лу ча на да май го бан каў-
ска га ра хун ку. На гэ тай да дат-
ко вай карт цы ёсць пэў ны лі міт 
срод каў, якія яна мо жа па тра ціць, 
але і тут з май го бо ку іс нуе кант-
роль. Ка лі на ша стар ша клас ні ца 
ро біць чар го вую па куп ку, то ўся 
ін фар ма цыя аб гэ тым трап ляе на 
маю элект рон ную пош ту.

Вы ка ры стан не карт кі ў якас ці 
ка шаль ка для школь ні цы «за бі-
вае» ў на шым вы пад ку ад ра зу 
не каль кі зай цоў. У яе заў сё ды 
ёсць гро шы на ўся ля кі вы па дак, 
па куп кі ад соч ва юц ца, а га лоў-
нае, што страў нік зда ро вы, бо 
ру кі чыс тыя. Кры ху з ло гі кай за-
кру ціў, але гэ та так.

НЕ ТОЛЬ КІ ТРА ЦІЦЬ, 
АЛЕ І ЗА РАБ ЛЯЦЬ 

Сён ня ба дай усё да рос лае на-
сель ніц тва на шай кра і ны атрым-

лі вае свае да хо ды па карт ках. 
Ра бот ні кі ма юць зар плат ныя 
карт кі, пен сі я не ры, ад па вед на, — 
пен сій ныя. Сту дэн ты лі чац ца ўво-
гу ле ак тыў ны мі ка рыс таль ні ка мі 
ўся го но ва га, та му яны ма юць не 
толь кі аба вяз ко вы плас тык для 
сты пен дыі, але і ін шыя бан каў-
скія пра дук ты.

Та му і я на быў для сва ёй 
сям'і не каль кі та кіх уні вер саль-
ных кар так кла са «прэ мі ум». 
Як і ўсе ка ле гі, я атрым лі ваю 
за ро бак на зар плат ную кар ту, 
але по тым не зды маю яго га тоў-
кай, як гэ та ро біць боль шасць 
на сель ніц тва, а пе ра кід ваю 
гэ тыя гро шы на прэ мі яль ную 
карт ку, рас пра ца ва ную ад ным 
ка мер цый ным бан кам у сіс тэ-
ме «Бел Карт». На на шых уні-
вер саль ных карт ках дзей ні чае 
не толь кі ашчад ная сіс тэ ма за-
хоў ван ня гро шай, ка лі на срод-

кі та ко га ра хун ку на ліч ва ец ца 
пра цэнт, як па дэ па зі тах, але па 
ёй дзей ні чае функ цыя кэш-бэк. 
Сут насць гэ тай функ цыі ў тым, 
што чым больш клі ент раз ліч-
ва ец ца та кой карт кай у кра мах, 
тым боль шую су му банк по тым 
вяр тае ўла даль ні ку плас ты ку. 
Па мер та ко га кэш-бэ ку скла-
дае ад 0,3 да 3% ад аб' ёму па-
тра ча ных гро шай. Нех та мо жа 
ка заць, што гэ та не гро шы, а 
ней кія слё зы. Ня хай, толь кі ад 
на яў ных банк нот у кі шэ ні ўво гу-
ле ні я ка га пры быт ку ня ма.

ТОЛЬ КІ 
Ў МІ НІ МАЛЬ НЫХ 
ПА МЕ РАХ 

Нель га так ка тэ га рыч на ка-
заць, што па пя ро вых гро шай у 
на шай сям'і ўво гу ле ня ма. У на-
шым «за гаш ні ку» заў сё ды іс нуе 
пры клад на 300–500 ты сяч руб-
лёў на ўся ля кі вы па дак.

На прык лад, ка лі рап тоў на 
зла ма ец ца апе ра цый ная сіс-
тэ ма ў ма га зі не ці з бан ка мі і 
ганд лё вы мі пунк та мі знік не ад-
па вед ная су вязь. А дзет кам трэ-
ба заў сё ды ес ці па рас кла дзе. 
Да рэ чы, у шко лах на па трэ бу 
кла са баць коў скія ка мі тэ ты збі-
ра юць вы ключ на на яў ныя гро-
шы. Па ага род ні ну і са да ві ну ў 
се зон мы звы чай на хо дзім на 
кір ма шы, дзе карт кі так са ма не 
ў па ша не.

ЯК ІН СТРУ МЕНТ 
БА РАЦЬ БЫ 
З «ШЭ РАЙ» 
ЭКА НО МІ КАЙ 

Экс пер ты су свет на га фі нан-
са ва га рын ку ўпэў не ны, што 
вя лі кі пра цэнт на яў ных гро шай 
у аба ра чэн ні кра і ны свед чыць 
не толь кі пра ніз кі ўзро вень фі-
нан са вай аду ка ва нас ці на сель-
ніц тва, але і пра знач ны аб' ём 
сек та ра це ня вой эка но мі кі, у 
тым лі ку і пра вя лі кі пра цэнт 
ка руп цыі. Па ве дам ля ец ца, што 
неш та па доб нае на зі ра ец ца ця-
пер у Іта ліі, Грэ цыі, Мек сі цы і на-
ват Ра сіі.

Зра зу ме ла, што дум кі экс пер-
таў не з'яў ля юц ца кан чат ко вым 
пры су дам, ад нак пры му ша юць 
за ду мац ца.

На гэ ты конт ды рэк тар на-
цы я наль най пла цеж най сіс тэ-
мы «Бел Карт» Аляк сандр Сот-
ні каў вы ка заў та кую дум ку: 
«Мне зда ец ца, што тэ а рэ тыч на 
ў на яў ным фі нан са ван ні ёсць 
толь кі ад на су мніў ная пе ра ва-
га. Гэ та ана нім насць. Ка му гэ та 
вы гад на — пы тан не ры та рыч-
нае. Усе ас тат нія цяж кас ці — з 
коль кас цю тэр мі на лаў, або з 
дрэн най су вяз зю і г. д. — па-
спя хо ва вы ра ша юц ца. На пры-
кла дзе ін шых кра ін ужо да ка за-
на, што без на яў нае гра шо вае 
аба ра чэн не цал кам па кры вае 
па трэ бу не толь кі на цы я наль-
най эка но мі кі, але і звы чай ных 
лю дзей».

Пас ля ўся го ска за на га Аляк-
санд рам Сот ні ка вым я ўзга даў 
ад ну не вель мі пры го жую гіс то-
рыю, якая ад бы ла ся ў не вя лі кім 
рай цэнт ры. Сту дэнт ка мінск ага 
ВНУ па зна ё мі ла ся з ім па за-
нтным і ба га тым муж чы нам. Але 
ён быў жа на ты, та му дзяў чы на 
ста ла па лю боў ні цай. Ка мер сант 
не быў сквап ным і афор міў на 
імя сту дэнт кі бан каў скую карт-
ку. Усё бы ло доб ра да та го ча су, 
па куль да хо да мі бес пра цоў най 
дзяў чы ны не па ці ка ві лі ся пад-
атко выя ін спек та ры. Яны прос та 
за па тра ба ва лі ў сту дэнт кі дэк-
ла ра цыю аб да хо дах па вы ні ках 
го да. Ней кім чы нам ін фар ма цыя 
аб гэ тым тра пі ла і да баць коў у 
рай цэнтр.

Кры ху сум ная гіс то рыя атры-
ма ла ся, але гэ та жыц цё, у якім 
за ўсё трэ ба ад каз ваць ра на ці 
поз на.

А вось мне аса біс та ўтой ваць 
ня ма ча го, та му я і вы бі раю карт-
ку.

Сяр гей КУР КАЧ
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Аса біс тае Аса біс тае   �� ТАК УЖО СКЛА ЛА СЯ 
ЯК МАЯ БА БУ ЛЯ ВУ ЧЫ ЛА СЯ КА РЫС ТАЦ ЦА БАН КАЎ СКАЙ КАРТ КАЙ 

«На ві га тар» зні жак
ад Бе ла рус бан ка 

Пе ра сця ро га Пе ра сця ро га   ��

НЯ БАЧ НЫЯ ГРО ШЫ 
ДА ЧА ГО ТРЭ БА БЫЦЬ ГА ТО ВЫ МІ ЎЛАС НІ КАМ ПЛАС ТЫ КА ВЫХ КАР ТАК 
Іс нуе та кая дум ка, 
што коль касць без на яў ных 
гро шай у аба ра чэн ні 
кра і ны ад люст роў вае яе 
эка на міч ную ста біль насць, 
а так са ма фі нан са вую 
аду ка ва насць гра мад ства. 
Чым бо лей без на яў ных 
тран зак цый, тым бо лей 
уз ро вень гэ тых па каз чы каў. 
Пе рад Бе ла рус сю ста іць 
за да ча да вес ці коль касць 
без на яў ных раз лі каў 
да 50%. Гэ та га пла ну юць 
да сяг нуць у 2016 го дзе. 
А што ж ад бы ва ец ца ў 
кра і нах з больш раз ві той 
эка но мі кай?

З прак ты кіЗ прак ты кі  ��

У МА ЁЙ КІ ШЭ НІ КУПЮРЫ НЕ ША МА ЦЯЦЬ —
ТАМ ПА НУЕ ПЛАС ТЫК 

Дня мі даў ні зна ё мы звяр нуў ся да мя не з прось бай. Ён хо ча, 
каб я да па мог яму атры маць бан каў скую карт ку, а по тым і на-
ву чыў ка рыс тац ца гэ тым плас ты кам у бан ка ма тах, ін фа кі ёс-
ках ці яшчэ дзе-не будзь… За ўва жу, што ся бар мой заў сё ды 
быў упар тым кан сер ва та рам і пры зна ваў толь кі па пя ро выя 
гро шы. Да апош ня га ча су та кая ад мо ва ад фі нан са вай цы ві-
лі за цыі яго ўво гу ле не тур ба ва ла, бо ўжо 20 га доў ён пра цуе 
ў ра монт най бры га дзе «ша баш ні кам», дзе атрым лі вае вы-
ключ на «жы выя» гро шы. А тут у яго род ным Фрун зен скім 
ра ё не Мін ска мяс цо выя ад дзя лен ні Бе ла рус бан ка пе ра ста лі 
пры маць пла ця жы за «ка му нал ку», тэ ле фон, за дзі ця чы са-
док сы на і ўво гу ле за ўсё, што ты чыц ца сіс тэ мы АРІП. Толь кі 
пас ля та го, як хлоп ца сур' ёз на пры ціс ну ла, ён быў вы му ша ны 
па сяб ра ваць з гэ тай дзіў най карт кай.

Ка лі ін шыя на вед валь ні кі 
бан каў ад стой ва лі 
вя лі кія чэр гі, я спа кой на 
«раз бі раў ся» з ал га рыт мам 
са ма стой най апла ты.

Ды рэк тар на цы я наль най 
пла цеж най сіс тэ мы 
«Бел Карт» Аляк сандр 
Сот ні каў: «У на яў ным 
фі нан са ван ні ёсць толь кі 
ад на су мніў ная пе ра ва га. 
Гэ та ана нім насць».
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З банкаўскай карткай вам такія чэргі больш не страшныя.
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ЛІЧ БЫ СВЕД ЧАЦЬ 

Амаль 400 міль ё наў апе ра цый 
за паў го да 

Коль касць бан каў скіх пла цеж ных кар так, якія зна хо дзяц ца 
ў зва ро це (на 1 лі пе ня 2014 го да) скла ла 12,626 млн адзі нак. У 
тым лі ку 5,465 млн — аплат най сіс тэ мы «Бел Карт», 7,161 млн — 
між на род ных пла цеж ных сіс тэм.

У Бе ла ру сі ўста ноў ле на 3785 ін фа кі ёс каў, 4230 бан ка ма таў, 
56047 ар га ні за цый ганд лю (сэр ві су) аб ста ля ва ны 81066 аплат-
ны мі тэр мі на ла мі.

За пер шае паў год дзе 2014 го да на тэ ры то рыі кра і ны ажыц-
цёў ле на 399 млн 266 ты сяч 58 апе ра цый з вы ка ры стан нем бан-
каў скіх пла цеж ных кар так у бе ла рус кіх руб лях на су му 140 трлн 
933 млрд 586 млн руб лёў. Удзель ная ва га без на яў ных апе ра цый 
у агуль най коль кас ці апе ра цый з вы ка ры стан нем пла цеж ных 
кар так скла ла 71,1%, а ў су мар ным вы ра жэн ні — 25%.

Агуль ная коль касць апе ра цый у за меж най ва лю це за 1 паў-
год дзе 2014 скла ла 2 млн 532 ты ся чы 326 апе ра цый на су му 
1 млрд 135 млн 187 ты сяч до ла раў ЗША. Удзель ная ва га без-
на яў ных апе ра цый у агуль най коль кас ці апе ра цый з вы ка ры-
стан нем пла цеж ных кар так у за меж най ва лю це скла ла 17,8%, 
а ў су мар ным вы ра жэн ні — 15,5%.

Па вод ле ін фар ма цыі На цы я наль на га бан ка.


