
3 СНЕЖНЯ 2015 г. ЧАЦВЕР Кошт 2000 рублёў№ 234 (28092)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ISSN 1990 - 763X

Курсы замежных валют, 
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Долар ЗША    18085,00
Еўра 19204,00
Рас. руб. 271,00
Укр. грыўня 758,28

Ле а нід ГУ ЛЯ КА, 
Упаў на ва жа ны па спра вах 
рэ лі гій і на цы я наль нас цей:

«Гра мад ская зго да — гэ та 
бяс цэн нае ду хоў нае ба гац це 
Бе ла ру сі, та му, ня гле дзя чы 
на ўсе на шы сён няш нія 
скла да нас ці, прад стаў ні кі 
роз ных на ро даў, пры хіль ні кі 
роз ных кан фе сій па він ны 
быць і ў бу ду чы ні 
за бяс пе ча ны кам форт нымі 
ўмо вамі ў на шай дзяр жа ве. 
У кра і не не вы яў ле на 
дзей насць ра ды каль ных 
рэ лі гій ных ар га ні за цый 
і іх прад стаў ні коў. У 
су вя зі з гэ тым гра мад скае 
мер ка ван не ў да чы нен ні да 
ўсіх рэ лі гій ных ар га ні за цый 
за ста ец ца па зі тыў ным».

ЦЫТАТА ДНЯ

Як стаць 
эльфам 

80-га ўзроўню?

Дзяўчына 
з байцоўскім 
характарам

Цераз церні 
ўбачыць 

даўнішняе

На ле та ў каст рыч ні ку ў на шай кра і не 
пач не сваё функ цы я на ван не між бан-
ка ўская сіс тэ ма ідэн ты фі ка цыі (МСІ), 
ства рэн не якой пра ду гле джа на Ука-
зам кі раў ні ка дзяр жа вы ад 1 снеж ня 
2015 го да № 478 «Аб раз віц ці ліч ба вых 
бан каў скіх тэх на ло гій». З па чат кам 
пра цы МСІ ў кра і не бу дуць ство ра ны 
ўмо вы для раз віц ця ліч ба вай транс-
фар ма цыі бан каў ска га сек та ра, пра 
што па ве дам ляе прэс-служ ба На цы-
я наль на га бан ка Бе ла ру сі.

АДЗІ НЫ «ФЭЙС-КАНТ РОЛЬ» 
ДЛЯ КЛІ ЕН ТАЎ

Зра зу ме ла, што ўка ра нен не най ноў шых 
ліч ба вых тэх на ло гій у бан каў скай сфе ры — 
агуль на су свет ны трэнд, які пад трым лі ва ец-
ца і ай чын ны мі бан ка мі. Та му сён ня ў све це 
ўсё больш бан каў скіх па слуг аказ ва юц ца 
пры да па мо зе дыс тан цый ных ка на лаў і да-
лей шая ліч ба вая транс фар ма цыя маг чы ма 
толь кі з ра шэн нем пы тан ня па між бан каў-
скай ідэн ты фі ка цыі клі ен таў. Спе цы я ліс ты 
рэ гу ля та ра ад зна ча юць, што ме на ві та яе 
ад сут насць з'яў ля ец ца асноў ным бар' е рам 
на шля ху до сту пу фі зіч ных і юры дыч ных 

асоб (клі ен таў) да бан каў скіх па слуг і пра-
дук таў з да па мо гай дыс тан цый ных (ліч ба-
вых) ка на лаў уза е ма дзе ян ня.

Экс пер ты фі нан са вай сфе ры ўпэў не ны, 
што фар мі ра ван не МСІ да зво ліць клі ен там 
бан каў, ад ной чы прай шоў шы пра цэ ду ру 
ідэн ты фі ка цыі аса біс та ў ад ным з бан каў, 
атрым лі ваць бан каў скае аб слу гоў ван не з 
да па мо гай дыс тан цый ных ка на лаў у лю-
бым бе ла рус кім бан ку ў зруч ны час. Та кім 
чы нам, ця пер жы ха рам на шай кра і ны ста-
нуць да ступ ны па слу гі, якія аказ ва юц ца 
бе ла рус кі мі бан ка мі, не за леж на ад на яў-
нас ці ў іх на се ле ных пунк тах ад дзя лен няў 
бан каў.

БАН КАЎ СКІЯ ПА СЛУ ГІ — 
НЕ ВЫХОДЗЯЧЫ З ДО МУ

«У якас ці тэх на ла гіч най ба зы для фар-
мі ра ван ня МСІ вы сту пае адзі ная раз лі ко-
вая і ін фар ма цый ная пра сто ра Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь (АРІП)», — га во рыц ца ў па ве-
дам лен ні Нац бан ка. Спе цы я ліс та мі рэ гу-
ля та ра ўдак лад ня ец ца, што ад на ча со ва з 
пры няц цем ука за №478 бу дзе ўдас ка на-
ле ны ме ха нізм ака зан ня бан ка мі па слуг 
і ажыц цяў лен ня бан каў скіх 
апе ра цый. 

Ін ва лід насць — гэ та, ве ра год на, лёс. 
З ёю ў све це жы ве пры клад на адзін міль ярд 
лю дзей — гэ та ка ля 15% ад уся го на сель ніц тва 
пла не ты. У на шай кра і не лю дзей з ін ва лід нас цю — 
больш за паў міль ё на. Звы чай на яны з удзяч нас цю 
пры ма юць да па мо гу, але не лю бяць і не пры ма юць 
шка да ван ня. «Мы та кія ж, як і ўсе ін шыя», — 
сцвяр джа юць яны. І ма раць быць на роў ных 
са зда ро вы мі: пра ца ваць, быць ка рыс ны мі, 
а за да ча гра мад ства — пад тры маць іх. 
Ме на ві та на гэ та і скі ра ва на 
са цы яль ная па лі ты ка ўсіх дзяр жаў 
све ту, у тым лі ку і на шай.

РОЎ НЫЯ 
МАГ ЧЫ МАС ЦІ

СТАР. 4

СТАР. 2

Фі нан са выя тэх на ло гііФі нан са выя тэх на ло гіі  ��

БАН КІ CАРЫЕНТУЮЦЬ 
НА «ЛІЧ БУ»

Экс пер ты Нац бан ка ўпэў не ны, што но вая сіс тэ ма ідэн ты фі ка цыі клі ен таў 
па вя лі чыць кан ку рэн цыю ў фі нан са вай сфе ры 

і зні зіць кошт бан каў скіх па слуг і пра дук таў
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Фота БЕЛТА.

Мінчанам даўно 
палюбіліся рыбныя 
кірмашы, якія 
рэгулярна праходзяць 
у розных раёнах 
сталіцы. Адзін з іх быў 
арганізаваны днямі 
ў Маскоўскім раёне. 
Сваю прадукцыю 
тут прадставілі 
айчынныя 
рыбаводчыя 
арганізацыі — 
прычым па цэнах 
ад вытворцаў. 
«Рыбны дзень» 
удаўся на славу!
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