
ААТ «Бан каў скі пра цэ сін га вы цэнтр» 

ужо амаль 17 га доў аказ вае бан кам кра і-

ны па слу гі па тэх на ла гіч най і ін фар ма цый-

най пад трым цы без на яў ных раз лі каў па 

пла цеж ных карт ках. За гэ тыя га ды сфе ра 

без на яў ных раз лі каў у Рэс пуб лі цы Бе ла-

русь і маш та бы дзей нас ці прад пры ем ства 

знач на змя ні лі ся. Вель мі на гляд на гэ тыя 

зме ны дэ ман струе ды на мі ка па каз чы каў 

з пер шых га доў ра бо ты прад пры ем ства і 

іх зна чэн ні за апош ні год.

Для тры маль ні каў кар так дзей насць Бан-

каў ска га пра цэ сін га ва га цэнт ра больш вя до-

мая па вы пад ках форс-ма жо ру, ка лі карт ка 

за бла ка ва на ці згуб ле на і трэ ба звяр тац ца ў 

круг ла су тач ную служ бу пад трым кі.

Ра зам з тым на раў не з ака зан нем па-

слуг пра цэ сін гу (су куп нас ці апе ра цый па 

апра цоў цы ін фар ма цыі, якая вы ка рыс тоў-

ва ец ца пры здзяйс нен ні пла цеж ных апе ра-

цый) вель мі важ ным для прад пры ем ства 

з'яў ля ец ца дзей насць па за бес пя чэн ні 

на дзей нас ці і бяс печ нас ці пра вя дзен ня 

раз лі каў. Прад пры ем ства на па ста ян най 

асно ве ажыц цяў ляе ма ні то рынг апе ра цый 

з пла цеж ны мі карт ка мі бан каў-клі ентаў з 

мэ тай вы яў лен ня і па пя рэ джан ня мах ляр-

скіх апе ра цый.

З ак тыў ным раз віц цём сфе ры без на яў-

ных пла ця жоў і з'яў лен нем но вых тэх на ло-

гій апла ты, якія па ска ра юць і спра шча юць 

пра цэс апла ты та ва раў і па слуг, па вя ліч-

ва ец ца і ін та рэс мах ля роў да маг чы мас цяў 

па ка рыс тац ца рэ кві зі та мі кар так у ка рыс-

лі вых мэ тах.

Экс пер ты Бан каў ска га пра цэ сін га ва га 

цэнт ра ад зна ча юць па ве лі чэн не коль кас-

ці мах ляр скіх апе ра цый з вы ка ры стан нем 

рэ кві зі таў кар так по бач з па мян шэн нем 

вы пад каў ажыц цяў лен ня мах ляр скіх апе-

ра цый з вы ка ры стан нем пад роб ле ных 

кар так.

Та кія па во дзі ны мах ля роў тлу ма чац ца 

раз віц цём ва ўсім све це са цы яль най ін-

жы не рыі, рос там кі берзла чын нас ці, сфе ры 

ін тэр нэт-ка мер цыі, а так са ма імк нен нем 

зла мыс ні каў сха ваць мах ляр скія апе ра цыі 

на не вя лі кія су мы пад вы гля дам ле гі тым-

ных апе ра цый тры маль ні ка, што ў сваю 

чар гу па вы шае пры ваб насць атры ман ня 

«хут кіх і лёг кіх» да хо даў.

Па вы ні ках 2018 го да коль касць мах-

ляр скіх апе ра цый па карт ках бан каў, якія 

аб слу гоў ва юц ца ў Бан каў скім пра цэ сін га-

вым цэнт ры, па ты пе мах ляр ства раз мер-

ка ва ла ся на ступ ным чы нам:

95 пра цэн таў мах ляр скіх апе ра цый пры-

па дае на мах ляр ства з вы ка ры стан нем рэ-

кві зі таў кар так;

3 пра цэн ты не за кон ных апе ра цый з бан-

каў скі мі пла цеж ны мі карт ка мі пры па дае на 

апе ра цыі па пад роб ле ных карт ках;

2 пра цэн ты пры па дае на мах ляр скія 

апе ра цыі па згуб ле ных ці скра дзе ных 

карт ках.

У кан цы 2018 го да па вя лі чы ла ся коль-

касць мах ляр скіх апе ра цый з вы ка ры-

стан нем рэ кві зі таў кар так з пры мя нен-

нем тэх на ло гіі 3D Sесurе, што вы клі ка на 

ўсплёс кам фі шын гу (мах ляр ства, мэ тай 

яко га з'яў ля ец ца атры ман не до сту пу да 

ла гі наў і па ро ляў) з пры мя нен нем са цы яль-

най ін жы не рыі ў ад но сі нах да да вер лі вых 

і бес кла пот ных гра ма дзян, якія вы да юць 

мах ля рам усе не аб ход ныя для ажыц цяў-

лен ня пла ця жоў ці пе ра во даў рэ кві зі ты, 

уклю ча ю чы да ныя для до сту пу да сіс тэм 

дыс тан цый на га бан каў ска га аб слу гоў ван-

ня і па ро лі 3D Sесurе.

Ста біль на вы со кі ўзро вень коль кас ці 

кам пра ме та цыі да ных тры маль ні каў кар-

так з да па мо гай шкод на га пра грам на га 

за бес пя чэн ня, а так са ма на раз на стай ных 

сай тах з су мнеў най рэ пу та цы яй.

Ле тась лі да ра мі па вы ка ры стан ні пад-

роб ле ных кар так у бан ка ма тах бы лі кра і ны 

Азіі: 64 пра цэн ты — Ін дыя, 28 — Ін да не-

зія. Два пра цэн ты пры па дае на до лю ЗША 

і шэсць пра цэн таў, што за ста лі ся, — на 

Ра сій скую Фе дэ ра цыю, Да мі ні кан скую 

Рэс пуб лі ку і Тай вань.

А ў топ-спіс кра ін, у якіх карт кі бе-

ла рус кіх бан каў пад вяр га лі ся скі мін гу 

(кра дзеж да ных карт кі для на ступ на-

га вы ра бу пад роб най), ува хо дзяць Ра-

сій ская Фе дэ ра цыя, Укра і на, 

Тур цыя, Іта лія, Вя лі ка бры та нія, 

Бал га рыя. У Санкт-Пе цяр бур-

гу скі мін гу пад вяр га лі ся 68 

пра цэн таў ад агуль най коль-

кас ці кар так, па якіх прай шлі 

мах ляр скія апе ра цыі з вы ка-

ры стан нем пад роб ле ных кар-

так у 2018 го дзе.

Дзя ку ю чы ра бо це, што па-

ста ян на пра во дзіц ца Бан каў скім 

пра цэ сін га вым цэнт рам су мес на 

з бан ка мі і пла цеж ны мі сіс тэ ма-

мі па мі ні мі за цыі ўзроў ню мах-

ляр ства з вы ка ры стан нем бан-

каў скіх пла цеж ных 

кар так, коль касць 

мах ляр скіх апе ра-

цый ва ўстрой ствах бан каў, 

пад клю ча ных да прад пры ем-

ства, у 2018 го дзе зні зі ла ся на 

13 пра цэн таў.

Ра зам з тым і ад па во дзі н 

са міх тры маль ні каў карт кі за-

ле жыць бяс печ насць без на яў-

ных апе ра цый.

Бан каў скі пра цэ сін га вы 

цэнтр на па мі нае асноў ныя 

пра ві лы па бяс печ ным вы ка-

ры стан ні бан каў скіх пла цеж-

ных кар так.

Вы ка нан не гэ тых пра ві лаў 

звя дзе да мі ні му му ры зы ку 

стаць ах вя рай мах ля ра.

Вы кон вай це асноў ныя 
пра ві лы ка ры стан ня 
карт кай

Ні ко лі не ўказ вай це свой 

ПІН-код на ад ва рот ным бо ку 

карт кі і не за хоў вай це яго ра-

зам з карт кай.

Ні ко лі не ўвод зьце да ныя сва ёй бан каў-

скай пла цеж най карт кі (ну мар, тэр мін дзе-

ян ня, трох знач ны код бяс пе кі СVV2/СVС2 

на ад ва рот ным бо ку карт кі, бан каў скі код 

па цвяр джэн ня апе ра цыі з СМС-па ве дам-

лен ня) на не пра ве ра ных сай тах, якія вы-

клі ка юць у вас па да зрэн не.

За вя дзі це асоб ную карт ку 
для здзяйс нен ня апе ра цый 
у сет цы Ін тэр нэт 
і для па ез дак за мя жу

Для здзяйс нен ня пла цеж ных апе ра цый 

у сет цы Ін тэр нэт за вя дзі це карт ку да асоб-

на га ра хун ку, які вы бу дзе це па паў няць 

на не аб ход ную су му для ажыц цяў лен ня 

пэў на га пла ця жу не па срэд на пе рад яго 

ажыц цяў лен нем.

Тым, хто пла нуе па езд ку ў ін шую кра і-

ну (асаб лі ва ў га ра ды па вы ша най ры зы кі, 

та кія як Санкт-Пе цяр бург, Адэ са і Кі еў), 

рэ ка мен ду ем за во дзіць асоб ную карт ку 

(аба вяз ко ва пе ра вы пус кай це карт ку пас-

ля на вед ван ня кра ін з су мнеў най рэ пу та-

цы яй), а зна хо дзя чы ся ў ёй, ка рыс тац ца 

бан ка ма та мі, раз ме шча ны мі не па срэд на 

ў ад дзя лен нях бан каў; ажыц цяў ляць па-

куп кі з да па мо гай карт кі толь кі ў буй ных 

ма га зі нах, пры гэ тым не вы пус каць яе з 

по ля зро ку.

Уста на ві це лі мі ты (аб ме жа ван ні) на 

пра вя дзен не апе ра цый па карт цы, гэ та 

да зво ліць зні зіць стра ты ад мах ляр ства ў 

вы пад ку кра дзя жу/стра ты карт кі ці кам-

пра ме та цыі яе рэ кві зі таў.

Пад клю чы це па слу гу да дат ко вай 
аў тэн ты фі ка цыі 3D Sесurе 
і СМС-ін фар ма ван ня

Пры здзяйс нен ні пэў най пла цеж най 

апе ра цыі ў сет цы Ін тэр нэт на ну мар ва-

ша га ма біль на га тэ ле фо на бу дзе пры хо-

дзіць спе цы яль ны код, які трэ ба ўвес ці, каб 

пра вес ці гэ тую апе ра цыю.

Па мя тай це аб тым, што ні ко лі не вар та 

ні ко му па ве дам ляць па роль 3D Sесurе 

аль бо се ан са выя клю чы.

Гэ тыя па ро лі мож на вы ка рыс тоў ваць толь-

кі для па цвяр джэн ня апе ра цыі ў сет цы Ін тэр-

нэт, якая пра во дзіц ца не па срэд на ва мі.

Пад клю чэн не СМС-ін фар ма ван ня да-

зво ліць вам не толь кі кант ра ля ваць рух 

гра шо вых срод каў па ра хун ку, але і апе-

ра тыў на рэ ага ваць на спро бы здзяйс нен-

ня мах ляр скіх апе ра цый.

Не ажыц цяў ляй це ўвод па ро ля 
3D Sесurе, ка лі ад сут ні чае 
бяс печ нае злу чэн не 
па пра та ко ле httрs

У апош ні час усё боль шую па пу ляр насць 

на бы вае спо саб кра дзя жу да ных пры да-

па мо зе вы ка ры стан ня вэб-рэ сур саў, якія 

цал кам імі ту юць рэ сур сы вя до мых бан каў, 

пла цеж ных сіс тэм аль бо ін шых ве дам стваў, 

што вы клі ка юць да вер у ка рыс таль ні каў. 

Гэ та так зва ныя фі шын га выя сай ты — мах-

ляр скія вэб-рэ сур сы, што вы мань ва юць рэ-

кві зі ты бан каў скіх пла цеж ных кар так.

Аплач вай це 
толь кі на на дзей ных сай тах

Пра вя дзі це пра вер ку сай та, за га дзя вы-

ву чыў шы вод гу кі ка рыс таль ні каў ін тэр нэт-

рэ сур су, які вас ці кавіць.

Не ўвод зьце да ныя карт кі на сай тах, 

што пра па ну юць паў дзель ні чаць у раз на-

стай ных ак цы ях з на ступ най вы пла тай гра-

шо вых пры зоў. На стой ва юць на пе ра вод зе 

на ра ху нак? Па ду май це двой чы!

Лю бая прось ба пе ра вес ці гра шо выя 

срод кі для атры ман ня вый гры шу па він на 

на сця ро жыць вас.

З «ак на», якое з'я ві ла ся (ус плы ло) на 

эк ра не ноў тбу ка ці тэ ле фо на, вы да ве да-

лі ся, што вый гра лі прыз?

Па ду май це, а ці не вый гра лі вы ві рус?

Будзь це піль ны мі са зван ка мі, 
што пра па ноў ва юць 
вам фі нан са выя ін вес ты цыі

Ка лі вам тэ ле фа ну юць і пра па ну юць 

ін вес та ваць з вы со кім да хо дам у ак цыі, 

аб лі га цыі, крып та ва лю ту, каш тоў ныя ме-

та лы, то будзь це піль ныя, ад хі ляй це зван кі 

з та кі мі пра па но ва мі.

За пы тай це не за леж най фі нан са вай па-

ра ды, перш чым ад да ваць свае срод кі. Вы-

ву чы це ін фар ма цыю ў ін тэр нэ це.

І пры не аб ход нас ці звяр ні це ся ў мі лі цыю.

У апош ні час па час ці лі ся вы пад кі 

ві шын гу (раз на від насць тэ ле фон на га 

мах ляр ства) з мэ тай вы мань ван ня ў тры-

маль ні каў бан каў скіх пла цеж ных кар так 

аса біс тай ін фар ма цыі, ну ма ра карт кі, ло-

гі на і па ро ля ад сіс тэм дыс тан цый на га 

бан каў ска га аб слу гоў ван ня, СМС-ко даў 

і ін ша га.

Зла мыс ні кі мо гуць на зы ваць ся бе ра-

бот ні ка мі бан ка аль бо Служ бы сэр ві су клі-

ен таў ААТ «Бан каў скі пра цэ сін га вы цэнтр», 

вы ка рыс тоў ваць за кры тыя тэ ле фон ныя ну-

ма ры аль бо пра гра мы-ана ні май зе ры, што 

пад мя ня юць ну ма ры тэ ле фо наў на рэ аль-

ныя ну ма ры, раз ме шча ныя на афі цый ных 

рэ сур сах ар га ні за цый.

ААТ «Бан каў скі пра цэ сін га вы цэнтр» на па-

мі нае, што пры тэ ле фа на ван ні ра бот ні кі бан-

ка аль бо Служ бы сэр ві су клі ен таў ні ко лі не 

за пыт ва юць ін фар ма цыю пра поў ны ну мар 

бан каў скай пла цеж най карт кі, тэр мін дзе-

ян ня, СVС/СVV-код, па ро лі 3D Sесurе, ад на-

ра зо выя па цвяр джаль ныя ко ды.

Ні ў якім ра зе не па ве дам ляй це ін-

фар ма цыю аб рэ кві зі тах бан каў скай 

карт кі, ло гі нах і па ро лях, СМС-ко дах, 

се ан са вых клю чах да ін тэр нэт-бан кін гу 

і ма біль ных пра грам.

У вы пад ку з'яў лен ня зван коў з прось-

ба мі ўдак лад ніць ва шы да ныя не ад клад на 

звяр ні це ся ў банк на ну ма ры тэ ле фо наў, 

што ўка за ны на афі цый ным сай це.

Пры звяр тан ні сяб роў праз са цы яль ныя 

сет кі з прось бай аб да па мо зе ў пе ра вод зе 

гра шо вых срод каў на карт ку аль бо апла це 

ма біль най су вя зі, бі ле таў і да т. п. пе ра ка-

най це ся, што асо ба, якая звяр ну ла ся праз 

ста рон ку ў са цы яль най сет цы, з'яў ля ец ца 

ме на ві та тым, за ка го ся бе вы дае.

Ка рыс тай це ся ін тэр нэт-бан кін гам 
толь кі на аба ро не ным 
кам п'ю та ры з аб ме жа ва ным 
фі зіч ным до сту пам 
да яго па боч ных асоб

Ка лі вы вы ка рыс тоў ва е це агуль на да-

ступ ныя кам п'ю та ры, па мя тай це аб вя лі-

кай ве ра год нас ці та го, што да ныя ва шай 

пла цеж най карт кі мо гуць быць скра дзе ны 

пад час па ку пак у ін тэр нэ це.

На та кіх кам п'ю та рах мо жа быць уста ля-

ва на пра грам нае за бес пя чэн-

не для кра дзя жу ін фар ма цыі 

(кей ло ге ры), якое фік суе ўсе 

на ціс кан ні на кла ві шы, у тым 

лі ку ну мар ва шай карт кі і рэ-

гіст ра цый ныя звест кі.

Акра мя та го, не вы ка рыс-

тоў вай це ад кры тыя сет кі Wі-

Fі пры вы ка нан ні пла цеж ных 

апе ра цый у ін тэр нэ це, у тым 

лі ку не за ходзь це ў ін тэр нэт-

бан кінг, на ват ка лі вы ка рыс-

та е це ся сва ім пер са наль ным 

кам п'ю та рам ці ма біль ным тэ-

ле фо нам.

Да агуль на да ступ най сет кі 

мо гуць так са ма пад клю чац-

ца зла мыс ні кі і пе ра хоп лі ваць 

ін фар ма цыю пад час яе пе ра-

да чы.

Не ад кры вай це 
кам п'ю тар ныя 
фай лы ці спа сыл кі, 
атры ма ныя 

з не на дзей ных кры ніц
Не на ціс кай це на па да зро ныя спа сыл кі, 

атры ма ныя з пі сем элект рон най пош ты і 

са цы яль ных се так, асаб лі ва ад не зна ё мых 

ад праў шчы каў.

Не ўста лёў вай це на ма біль ныя 
пры ла ды пра гра мы 
з су мнеў ных кры ніц

Спам поў вай це пра гра мы толь кі 

з афі цый ных ма га зі наў (РlауMаrkеt, 

WіndоwsРhоnеStоrе, АррStоrе) і тых 

кры ніц, у на дзей нас ці якіх вы пе ра ка-

на ны.

Пры спам поў ван ні пра гра мы з не-

афі цый ных кры ніц пра вер це пе рад за-

груз кай на яў насць не га тыў ных вод гу каў 

аб пра гра ме, па мы лак дру ку ў апі сан-

ні, а так са ма звяр ні це ўва гу на звест кі, 

якія не аб ход на пе ра даць пры ўста ля ван-

ні пра гра мы.

Вы ка рыс тоў вай це 
апош нія вер сіі 
браў зе раў. Аб наў ляй це 
ан ты ві рус нае ПЗ

Каб быць упэў не ным, што ваш кам п'ю-

тар або ма біль нае пры ста са ван не бяс печ-

ныя для вы ка нан ня пла цеж ных апе ра цый 

у ін тэр нэ це, свое ча со ва аб наў ляй це браў-

зе ры, а так са ма ўста люй це на ва шы пры-

ла ды аў та ры тэт нае ан ты ві рус нае пра грам-

нае за бес пя чэн не.

Заў сё ды ін фар муй це аб спро бах мах-

ляр ства пра ва ахоў ныя ор га ны, на ват ка лі 

вы не ста лі ах вя рай пад ма ну.

ААТ «Бан каў скі пра цэ сін га вы цэнтр» 

па ста ян на ажыц цяў ляе по шук і рас пра-

цоў ку да дат ко вых мер бяс пе кі ў ад па-

вед нас ці з між на род ны мі стан дар та мі, 

со чыць за тэн дэн цы я мі ў сфе ры без на-

яў ных пла ця жоў, а так са ма рэ гу ляр на 

аб наў ляе рэ ка мен да цыі па бяс печ ным 

вы ка ры стан ні бан каў скіх пла цеж ных 

кар так.

Да вай це ра зам зро бім без на яў ныя апе-

ра цыі больш бяс печ ны мі!

Інфармацыя і здымкі

атрыманы ад 

ААТ «Банкаўскі 

працэсінгавы цэнтр».
УНП 190381773
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Бан каў скі пра цэ сін га вы цэнтр па чаў 

сваю ра бо ту ў Мін ску ў 2002 го дзе.

Ён ство ра ны шэ ра гам буй ных бан-

каў і пра мыс ло вых прад пры ем стваў 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь з мэ тай шы ро-

ка га ўка ра нен ня ў кра і не без на яў ных 

раз лі каў з вы ка ры стан нем бан каў скіх 

пла цеж ных кар так і раз віц ця інф ра-

струк ту ры аб слу гоў ван ня тры маль ні-

каў кар так.

ААТ «Бан каў скі пра цэ сін га вы цэнтр» 

аказвае комп лекс па слуг па пра цэ сін-

гу апе ра цый з бан каў скі мі пла цеж ны-

мі карт ка мі, у тым лі ку аў та ры за цыю 

кар тач ных апе ра цый, вя дзен не ідэн-

ты фі ка цый ных баз да ных кар так, бан-

ка ма таў і тэр мі на лаў, пер са на лі за цыю 

кар так, пра цэ сінг і клі рынг апе ра цый з 

карт ка мі пла цеж ных сіс тэм, што дзей-

ні ча юць на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь, а так са ма пад клю чэн не і аб-

слу гоў ван не бан ка ма таў і тэр мі на лаў 

у пунк тах про да жу.

Усе па слу гі, што пра па ноў ва юц ца, 

сер ты фі ка ва ны на поў ную ад па вед-

насць па тра ба ван ням і пра ві лам пла-

цеж ных сіс тэм.

ААТ «Бан каў скі пра цэ сін га вы 

цэнтр» — спе цы я лі за ва ны цэнтр па 

ін фар ма цый на-тэх на ла гіч ным за бес-

пя чэн ні без на яў ных раз лі каў з вы ка-

ры стан нем бан каў скіх кар так ай чын-

най пла цеж най сіс тэ мы БЕЛ КАРТ і 

між на род ных сіс тэм VІSА Іntеrnаtіоnаl 

і MаstеrСаrd WоrldWіdе, UnionPay, 

American Express, што дзей ні ча юць на 

тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Апа рат на-пра грам ны комп лекс і 

вы твор чыя па мяш кан ні прад пры ем-

ства ад па вя да юць тэх на ла гіч ным па-

тра ба ван ням і пра ві лам бяс пе кі пры 

ажыц цяў лен ні фі нан са вых тран зак-

цый, якія прад' яў ля юц ца пла цёж ны мі 

сіс тэ ма мі да пра цэ сін га вых цэнт раў.

Кад ра вая па лі ты ка цэнт ра бу ду ец ца 

ў ад па вед нас ці са стра тэ гі яй раз віц ця 

прад пры ем ства і на кі ра ва на на пры-

цяг нен не і ўтры ман не вы со ка ква лі фі-

ка ва на га пер са на лу, на фар мі ра ван не 

адзі най ка ман ды.

ЗРО БІМ 
БЕЗ НА ЯЎ НЫЯ 

АПЕ РА ЦЫІ БЯС ПЕЧ НЫ МІ
 Рас каз ва ем 

пра ААТ «Бан каў скі 
пра цэ сін га вы цэнтр»

П
ла ця жы з да па мо гай бан каў скай карт кі ста лі звык лай 
спра вай кож на га дня для боль шас ці жы ха роў 
на шай кра і ны. На 9,5 міль ё на бе ла ру саў пры па дае 

больш за 15 міль ё наў бан каў скіх кар так, і іх коль касць 
ня ўхіль на рас це.

Банкаўскі працэсінгавы цэнтр аб бяспечным выкарыстанні плацежных картак

З ак тыў ным раз віц цём сфе ры 
без на яў ных пла ця жоў і 
з'яў лен нем но вых тэх на ло гій, 
якія па ска ра юць і спра шча юць 
пра цэс апла ты та ва раў і па слуг, 
па вя ліч ва ец ца і ін та рэс мах ля роў 
да маг чы мас цяў па ка рыс тац ца 
рэ кві зі та мі кар так у ка рыс лі вых 
мэ тах.

Да вай це ра зам зро бім без на яў ныя 
апе ра цыі больш бяс печ ны мі!

ААТ «Бан каў скі пра цэ сін га вы цэнтр» 
у ліч бах

2003 год 2018 год

Бан каў скія карт кі 761,7 тыс. 9 434 тыс.

Фі нан са выя 
апе ра цыі

2,23 
млн/

ме сяц

113 
млн/ 

ме сяц

Ар га ні за цыі 
ганд лю і сэр ві су

558 71 451

Пла цеж ныя 
тэр мі на лы

3 148 122 109

Бан ка ма ты 350 2 446

Ін фа кі ёс кі 53 2 512


