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Юрый СЯНЬКО,
старшыня
Дзяржаўнага мытнага
камітэта Рэспублікі
Беларусь:
«Мытныя органы нашай
краіны першымі ў рамках
Еўразійскага эканамічнага
саюза рэалізуюць
пілотныя праекты
па аўтаматычным
выпуску экспарту, імпарту
і транзіту. Укараненне
названых праектаў дазваляе
значна скараціць часавыя
і фінансавыя затраты
суб'ектаў гаспадарання.
Так, па выніках 2016 года
70% партый тавараў
у працэдуры мытнага
транзіту аформлена
беларускімі мытнікамі
на працягу не больш як
10 хвілін».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЦЫТАТА ДНЯ

Васьмігадовы жыхар Давыд-Гарадка Дзяніс ШАСЦЮК
пасля завірухі чысціць снег на сваёй вуліцы.
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КУРЫ ПРЫНЕСЛІ
Ў ВІРКАЎ ШЧАСЦЕ
Карэспандэнт «Звязды» наведала ў год Пеўня
самае сімвалічнае для гэтай птушкі свята
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Кураняты — чаканыя госці ў любым доме.

Абрад «Куры» —
своеасаблівая візітоўка
вёскі Віркаў Клічаўскага
раёна. У яго свае традыцыі.
Ніякіх коз і мядзведзяў,
выключна нашчадкі таго
самага пеўня, пад знакам
якога, згодна з кітайскім
календаром, нам жыць
цэлы год. Таму і ўдзельнікі
абраду — дзятва ад 6 да 14
гадоў. Вясёлай птушынай
сямейкай лётаюць яны
па дварах, спяваюць
віншавальныя песні. Так
тут калядавалі спакон веку,
а 4 гады таму абрад быў
прызнаны нематэрыяльнай
гісторыка-культурнай
каштоўнасцю Беларусі.
Напярэдадні кожнага
Старога Новага года
маленькая вёска Віркаў
зноў жыве ў прадчуванні
цуда. Жыхары пякуць
бліны і рыхтуюць розныя
прысмакі. Трэба ж не
пакрыўдзіць
куранят.
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УЛАСНЫ «ПЛАСТЫК»
З ХІТРЫКАМІ
З дапамогай лімітаў на плацежнай картцы яе ўладальнікі
могуць максімальна гарантаваць бяспеку сваіх грошай
Эксперты банкаўскай сферы адзначаюць, што менавіта
ліміты з'яўляюцца адным з найбольш эфектыўных
інструментаў барацьбы з карткавым махлярствам.
Сёння мы сумесна са спецыялістамі плацежнай сістэмы
БЕЛКАРТ паспрабуем папулярна расказаць
усё пра сутнасць дадзенай паслугі, карысць,
якую прыносіць правільнае кіраванне лімітамі,
і пра розныя нюансы, уласцівыя гэтаму інструменту.

Ліміты бываюць розныя
Паняцце «ліміт» паходзіць ад лацінскага слова «lіmеs» і азначае
«лімітавая норма, абмежаванне, мяжа, рубеж, дазволеная колькасць
чаго-небудзь». У дачыненні да банкаўскіх плацежных картак ліміт
уяўляе сабой тое ці іншае абмежаванне па аперацыях.
Ліміты могуць рабіцца па колькасці і аб'ёме аперацый, а таксама па іх тыпе — напрыклад, можна дазваляць па картцы дзве
аперацыі на тыдзень па зняцці наяўных банкнот агульнай сумай
да 100 рублёў і 20 (30 ці 40) безнаяўных аперацый сумай да тысячы. Такія ліміты будуць актуальнымі для актыўных карыстальнікаў
сучасным кашальком.
Можна вызначаць ліміты па аперацыях за мяжой або ў сетцы інтэрнэт, а можна і зусім забараніць такія трансакцыі — з дапамогай усё
тых жа абмежаванняў. У некаторых банках ёсць магчымасць рабіць
ліміты не толькі па міжнародных аперацыях у цэлым, але і ў рамках
асобных краін. Напрыклад, калі вы збіраецеся наведаць Польшчу,
можна адкрыць магчымасць правядзення аперацый на тэрыторыі толькі гэтай краіны. А значыць, ні ў Румыніі, ні ў Тайландзе, ні ў Венесуэле
ніхто не зможа зняць грошы з вашай карткі ў выпадку,
калі інфармацыя па ёй была скрадзена зламыснікамі.
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