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Пачатак на 1-й стар.)

І, вя до ма, ні ў якім ра зе не пры-
май це ра шэн не аб тым, каб узяць 
крэ дыт, ім пуль сіў на. Скла дзі це 
поў нае ўяў лен не пра той бан-
каўскі пра дукт, якім вы хо ча це 
ска рыс тац ца, аца ні це дак лад ную 
су му пла ты за ка ры стан не гра шы-
ма і дак лад ны гра фік пла ця жоў. 
Параў най це па доб ныя пра дук ты 
ў роз ных бан ках, каб вы браць ва-
ры янт, які най больш па ды хо дзіць 
ме на ві та вам.

У якім вы пад ку браць крэ дыт — 
ра зум нае ра шэн не? Ка лі рэч маг-
чы ма на быць толь кі ў крэ дыт — 
та ды, без умоў на, ён апраў да ны. 
На прык лад, цал кам зра зу ме ла, 
што для рэа лі за цыі та кой важ най 
мэ ты, як на быц цё ква тэ ры, ча ла-
ве ку, хут чэй за ўсё, спат рэ біц ца 
фі нан са вая пад трым ка з бо ку. Гро-
шы так са ма мо гуць спат рэ біц ца на 
ар га ні за цыю свай го біз не су, на эк-
стран нае ля чэн не і г. д. Не апраў да-
ным бу дзе крэ дыт на тое, без ча го 
аб' ек тыў на мож на абы сці ся або на 
што мож на са браць са мастой на 
праз не ка то ры час. У гэ тым вы-
пад ку на быц цё рэ чы абый дзец ца 
тан ней, бо крэ дыт — гэ та не па-
да ру нак, яго да вя дзец ца вяр таць 
з пра цэн та мі, як бы ні скла ла ся ў 
да лей шым ва ша жыц цё. «Куп ляй-
це за раз, пла ці це по тым» — гэ та 
вы гля дае пры ваб на. Але важ на 
ра зу мець, што тое «по тым» аба-
вяз ко ва на сту пае.

— Як банк пры мае ра шэн не 

аб вы да чы крэ ды ту?

— Ро біць ён гэ та на пад ста ве 
шмат фак тар на га ана лі зу: ацэнь-

вае да хо ды клі ен та, яго маг чы мас-
ці свое ча со ва рэ гу ляр на па га шаць 
крэ дыт і выплачваць пра цэн ты. 
Для гэ та га, у пры ват нас ці, банк 
вы ка рыс тоў вае ін фар ма цыю з крэ-
дыт ных гіс то рый, якія за хоў ва юц ца 
ў На цы я наль ным бан ку Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь. Крэ дыт ная гіс то рыя 
па каз вае, якія крэ ды ты ёсць у ча-
ла ве ка ця пер, якія ён браў ра ней 
і як вы кон ваў пры ня тыя на ся бе 
аба вяз кі. Яна вы да ец ца бан ку ў 
вы гля дзе крэ дыт най спра ва зда-
чы са ско рын га вай ацэн кай. Але 
крэ дыт ная гіс то рыя не мае ні да-
зва ляль най, ні за ба ра няль най 
функ цый. Банк мо жа спа дзя вац ца 
на раз лі кі, зроб ле ныя На цы я наль-
ным бан кам, або рас пра ца ваць 

улас ныя кры тэ рыі ацэн кі крэ ды-
та здоль нас ці за яў ні ка. Тое, што 
ў На цы я наль ным бан ку вя дуц ца 
ней кія «чор ныя спі сы», тра піў шы 
ў якія, вы ўжо не змо жа це раз ліч-
ваць на крэ дыт ні ў ад ным бан ку 
кра і ны, — гэ та каз кі.

— А што та кое ско рын га вая 

ацэн ка?

— Гэ та сіс тэ ма пры сва ен ня 
ба лаў, якая ха рак та ры зуе здоль-
насць клі ен та па га сіць да дзе ны 
яму крэ дыт. Ба лы раз ліч ва юц ца 
па спе цы яль ным ал га рыт ме на 
пад ста ве ін фар ма цыі пра па во-
дзі ны крэ ды та атры маль ні ка ў мі-
ну лым. На ско рын га вую ацэн ку 
ўплы ва юць та кія фак та ры, як, на-
прык лад, коль касць дзе ю чых да-
га во раў па крэ дыт ных здзел ках 
(у тым лі ку ня даў на за клю ча ных), 
на яў насць пра тэр мі но вак вы плат 

па ва шых мі ну лых крэ ды тах, іх 
пра цяг ласць і су мы. Бал бу дзе ні-
жэй шы, ка лі ў вас «ма ла дая» крэ-
дыт ная гіс то рыя (банк ацэнь вае 
час з мо ман ту за клю чэн ня ва шай 
пер шай крэ дыт най здзел кі). Так-
са ма ўплы вае коль касць за пы таў 
ва шай крэ дыт най гіс то рыі роз-
ны мі фі нан са вы мі ар га ні за цы я мі: 
чым іх больш за ка рот кі час, тым 
ні жэй шы бал.

— А ці мож на ўба чыць сваю 

крэ дыт ную гіс то рыю са мо му?

— Азна ё міц ца са сва ёй крэ-
дыт най гіс то ры яй вель мі ка рыс на, 
каб ве даць, на што мож на раз ліч-
ваць, а так са ма для пра вер кі, ці 
не за кра ла ся ў яе па мыл ка. І гэта 
нескла да на. Мож на аса біс та 

звяр нуц ца ў На цы я наль ны банк з 
паш пар там і атры маць крэ дыт ную 
спра ва зда чу. У Мін ску та кія звест-
кі вы да юць па ад ра се вул. Талс то-
га, 6 (там раз ме шча ны Крэ дыт ны 
рэ гістр На цы я наль на га бан ка), 
у ін шых на се ле ных пунк тах ва шу 
крэ дыт ную спра ва зда чу да дуць у 
га лоў ных упраў лен нях Нац банка 
па аб лас цях. Мож на атры маць 
гэ ты да ку мент і не вы хо дзя чы з 
до му, у элект рон ным вы гля дзе, 
прай шоў шы рэ гіст ра цыю ў між-
бан каў скай сіс тэ ме ідэн ты фі ка цыі 
(https: іpersonal.raschet.by). Раз на 
год крэ дыт ная спра ва зда ча да ец-
ца бяс плат на.

— Як зра зу мець, якую мак-

сі маль ную су му гро шай я ма гу 

атры маць у крэ дыт?

— Вы да ючы крэ дыт на спа жы-
вец кія па трэ бы, банк вы зна чае 

па каз чык па зы ко вай на груз кі. 
Ён раз ліч ва ец ца як пра цэнт ныя су-
ад но сі ны агуль на га па ме ру фі нан-
са вых аба вя за цель стваў, якія мае 
па тэн цый ны крэ ды та атры маль нік, 
да па ме ру яго ся рэд ня ме сяч на га 
да хо ду. Па каз чык па зы ко вай на-
груз кі не па ві нен пе ра вы шаць 
40 %.

Пры вы да чы крэ ды ту на фі-
нан са ван не не ру хо мас ці банк 
вы зна чае па каз чык за бяс пе ча-
нас ці крэ ды ту. Ён раз ліч ва ец ца 
як пра цэнт ныя су ад но сі ны су мы 
крэ ды ту і кош ту аб' ек та не ру хо-
мас ці, які пры ма ец ца ў за клад у 
якас ці за бес пя чэн ня, або ін ша га 
за бес пя чэн ня ў ад па вед нас ці з 
да га во рам. Па каз чык за бяс пе-
ча нас ці крэ ды ту не па ві нен быць 
боль шы за 90 %.

— Што ра біць, ка лі крэ дыт 

быў узя ты ра ней, а ця пер гро-

шай вы плач ваць яго ня ма? 

Напрык лад, ча ла век узяў крэ-

дыт і сур' ёз на за хва рэў або 

стра ціў ра бо ту і не мо жа вы-

плач ваць што ме сяч ныя пла-

ця жы па ім.

— Ка лі крэ ды та атры маль нік 
су тык нуў ся з цяж кас ця мі пры па-
га шэн ні крэ ды ту, у пер шую чар гу 
трэ ба звяр нуц ца ў банк пісь мо ва 
і па ве да міць яму пра свае праб-
ле мы. Ёсць сэнс пра сіць аб маг-
чы май рэ струк ту ры за цыі крэ ды ту, 
за клю чэн ні да дат ко ва га па гад нен-
ня да крэ дыт на га да га во ра, якое б 
пра ду гледж ва ла да ван не бан кам 
ад тэр мі ноў кі па па га шэн ні крэ ды-
ту, па ве лі чэн не тэр мі ну крэ ды ту, 
зні жэн не пра цэнт най стаў кі. Та кім 
чы нам, су мес на з бан кам вы мо-
жа це знай сці ўза е ма пры маль ны 
ва ры янт вы ха ду з сі ту а цыі, якая 
скла ла ся.

— Ка лі ча ла век з'яў ля ец ца па-

ру чы це лем па крэ ды це, ці бу дзе 

яму больш скла да на ўзяць крэ-

дыт для ся бе?

— Так, трэ ба ўліч ваць, што ін-
фар ма цыя пра ва шы аба вя за цель-
ствы па крэ дыт ным да га во ры ў 
якас ці па ру чы це ля на кі роў ва ец ца 
ў На цы я наль ны банк, дзе фар мі-
ру ец ца ва ша крэ дыт ная гіс то рыя. 
Пры раз гля дзе за явы на атры ман-
не крэ ды ту банк бу дзе ацэнь ваць 

ва шу крэ ды та здоль насць з улі кам 
аба вя за цель стваў па да га во ры па-
ру чы цель ства.

— Ка лі ча ла век хо ча да тэр мі-

но ва па га сіць спа жы вец кі крэ-

дыт, ці мо жа банк прад' явіць 

штраф ныя санк цыі?

— Крэ дыт, вы да дзе ны фі зіч най 
асо бе на спа жы вец кія па трэ бы, 
мо жа быць да тэр мі но ва па га ша-
ны без па пя рэд ня га па ве дам лен-
ня бан ку і вы пла ты штраф ных 
санк цый. Та кім чы нам крэ ды та-
атры маль нік у па доб най сі ту а цыі 
ажыц цяў ляе зва рот су мы крэ ды-
ту ў па рад ку, які пра ду гле джа ны 
крэ дыт ным да га во рам, і вы плач-
вае пра цэн ты за фак тыч ны час 
карыстан ня крэ ды там.

— А ці мо жа банк па тра ба-

ваць да тэр мі но ва га вяр тан ня 

крэ дыту?

— Пры не на леж ным вы ка нан ні 
клі ен там аба вя за цель стваў банк 
мае пра ва па тра ба ваць да тэр мі но-
ва га вяр тан ня крэ ды ту, па пя рэд не 
па ве да міў шы яму пра гэ та. Але ў 
крэ дыт ным да га во ры аба вяз ко ва 
па він на быць за ма ца ва на пра ва 
крэ ды та атры маль ні ка вяр нуць 
крэ дыт на пра ця гу трох ме ся цаў 
з дня атры ман ня ад па вед на га па-
ве дам лен ня ад бан ка.

— Ці мож на па ста віць чле ну 

сям'і ў крэ дыт ную гіс то рыю па-

зна ку, каб яму не да ва лі крэ ды-

ты, бо ён п'е, псі хіч на не зда ро вы 

і г. д.?

— Крэ дыт ная гіс то рыя — гэ та 
толь кі су хія ліч бы і фак ты: ні я кіх 
за ба рон на крэ ды та ван не, па знак, 
плю сі каў ці мі ну сі каў у ёй не пра-
стаў ля ец ца. Гра ма дзя нін мо жа 
быць пры зна ны не дзея здоль ным 
або аб ме жа ва на дзея здоль ным 
у вы пад ках, пра ду гле джа ных 
закана даў ствам. А На цы я наль ны 
банк не мо жа ні ко га аб мя жоў ваць 
у яго пра вах.

На 1 лі пе ня 2020 го да за па зы-
ча насць жы ха роў кра і ны па бан-
каў скіх крэ ды тах скла ла 15 міль-
яр даў руб лёў, у тым лі ку па крэ-
ды тах на спа жы вец кія па трэбы — 
5,7 мільярда і па крэ ды тах на 
бу даў ніц тва (рэ кан струк цыю) і на-
быц цё жыл ля — 9,3 міль яр да.

Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВІЧ.
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ВЕ ЛА СІ ПЕД УКРА ЛА... 
БА БУ ЛЯ

У апе ра тыў на-дзя жур ную служ бу 

Бары саў ска га РУ УС звяр нуў ся 20-га-

до вы мяс цо вы жы хар з па ве дам лен-

нем аб кра дзя жы ве ла сі пе да. Шко ду 

за яў нік аца ніў у 200 руб лёў.

Хло пец рас ка заў, што па кі нуў транс парт 
ка ля бе тон най ага ро джы па пра спек це Рэва-
лю цыі. Вяр нуў шы ся па яго пас ля ра бо ча га 
дня, на ра ней шым мес цы двух ко ла вую ма-
шы ну не знай шоў. Па сло вах па цяр пе ла га, 
бес тур бот насць ён не пра яў ляў: ве ла сі пед 
да ага ро джы быў пры ма ца ва ны з да па мо-
гай тро са з ко да вым зам ком.

На мес ца зда рэн ня вы бы лі су пра цоў ні-
кі мі лі цыі і па га ра чых сля дах уста на ві лі, 
што кра дзеж здзейс ні ла 71-га до вая ба ры-

саў чан ка, якая жы ве не па да лёк. Вы кра-
дзе ную ма ё масць пен сі я нер ка сха ва ла ў 
пад ва ле свай го до ма.

Як рас тлу ма чы ла жан чы на, на зла чын-
ства яна пай шла спан тан на, бо вы ра шы ла, 
што ве ла сі пед зна хо дзіў ся ў «не бяс печ-
ным» ста но ві шчы і яго мог хтось ці вы крас-
ці, па ве дам ляе УУС Мінск ага абл вы кан-
ка ма.

След чым ка мі тэ там рас па ча та кры мі-
наль ная спра ва па част цы 1 ар ты ку ла 205 
Кры мі наль на га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бела-
русь («Кра дзеж»).

МА ЦІ З 3,52 ПРА МІ ЛЕ 
ВЕЗ ЛА ТРА ІХ ДЗЯ ЦЕЙ

Пад ра бяз нас ці гэ тай гіс то рыі па ве-

дам ляе УУС Мінабл вы кан ка ма.

У апе ра тыў на-дзя жур ную 
служ бу Ба ры саў ска га РУ УС ка ля 
20 га дзін па сту пі ла па ве дам лен-
не аб тым, што па ву лі цы Зя лё ны 
Га ра док у Ба ры са ве ру ха ец ца аў-
та ма біль «Рэ но Ме ган», кі роў ца 
яко га, ве ра год на, зна хо дзіц ца ў 
ста не ал ка голь на га ап'я нення.

Су пра цоў ні кі АДАІ Ба ры саў ска-
га РУ УС, пры быў шы на на зва ны 
ад рас, за ўва жы лі та кую ма шы ну. 
Яны па да лі сіг нал аб спы нен ні, 
кіроў ца транс парт на га срод ку 
адра зу ж яму пад па рад ка ваў ся.

У хо дзе раз бо ру бы ло ўста ноў ле на, што 
за ру лём зна хо дзі ла ся 34-га до вая мяс цо вая 
жы хар ка. Жан чы на не ме ла пра ва кі ра ван ня 
аў то і бы ла ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня 
(3,52 пра мі ле). Так са ма ў ма шы не зна хо-
дзі ла ся трое дзя цей: 11-га до вая і 4-га до вая 
дзяў чын кі бы лі ў аў та крэс лах, пры шпі ле ныя 
ра мя ня мі бяс пе кі, а вось 5-ме сяч ны сын зна-
хо дзіў ся на ру ках у ста рэй шай дач кі.

Па ру шаль ні цу пры цяг ну лі да ад мі ніст-
ра цый най ад каз нас ці па шэ ра гу ар ты ку лаў 
Ка АП. Да рэ чы, жан чы на ра ней ужо пры-
цяг ва ла ся да ад мі ніст ра цый най ад каз нас-
ці за кі ра ван не транс парт ным срод кам у 
ста не ал ка голь на га ап'я нен ня.

Дзяр жаў та інс пек цыя Мін скай воб лас-
ці дзя куе гра ма дзя нам, якія не за ста лі ся 
абыяка вы мі і свое ча со ва па тэ ле фа на ва лі 
на лі нію 102.

ПА СЯ ЛІЎ СЯ 
Ў ЧУ ЖЫМ ГА РА ЖЫ

І... рас пра да ваў ад туль 
ма ё масць

У апе ра тыў на-дзя жур ную служ бу 

Ле нін ска га РА УС Ма гі лё ва з за явай 

звяр нуў ся 88-га до вы жы хар го ра да, 

які рас ка заў, што не вя до мы ча ла век 

на пра ця гу лі пе ня вы но сіў ма ё масць 

з яго га ра жа, раз ме шча на га ў ад ным 

з бло каў па ву лі цы Круп скай.

Пен сі я нер пе ра лі чыў вы кра дзе нае за 
гэ ты час: ру ха вік з ка роб кай пе ра дач, 
кам плек ты ко лаў, бам пер ад аў та ма бі ля, 
ме та ліч ныя ва ро ты. Агуль ная су ма на не-
се най шко ды скла ла больш за 1870 руб-
лёў, па ве дам ляе УУС Ма гі лёў ска га абл-
вы кан ка ма.

Су пра цоў ні кі ад дзе ла кры мі наль на га 
вы шу ку Ле нін ска га РА УС па па да зрэн ні ў 
да тыч нас ці да на зва ных па дзей за тры ма-
лі 52-га до ва га жы ха ра го ра да, які на гле-
дзеў чу жы га раж для аса біс тых па трэб.

Муж чы на зрэ заў два на вяс ныя за мкі і 
па ся ліў ся ўнут ры па мяш кан ня, якое яму 
не на ле жа ла. Пас ля, асмя леў шы, стаў 
за пра шаць ту ды сва іх пры яце ляў, з які мі 
яны ра зам рас пі ва лі спірт ныя на поі і за-
ста ва лі ся на ча ваць. 

Ка лі праз ты дзень зла чын на га пра-
вя дзен ня ча су ўла даль нік га ра жа так і 
не з'я віў ся, зла мыс нік стаў рас пра да ваць 
чу жую ма ё масць, а пас ля на цэ ліў ся на 
аў та ма біль, які ста яў там жа. Ад нак ён 
па спеў толь кі зняць з ма шы ны ру ха вік — 
ша кі ра ва ны ўла даль нік га ра жа ўсё ж та кі 
прый шоў і вы явіў, у што пе ра тва ры ла ся 
па мяш кан не. Ён ад ра зу ж вы клі каў пра-
ва ахоў ні каў. 

Уда ло ся вы свет ліць, што ў пла нах «за-
хоп ні ка» га ра жа быў на ват яго про даж — 
на гэ тай здзел цы ён так са ма пла на ваў 
за ра біць гро шы, якія пас ля па тра ціў бы 
на спірт ныя на поі.

Муж чы на быў за тры ма ны, у да чы нен ні 
да яго рас па ча та кры мі наль ная спра ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«Крэ дыт — гэ та 
не па да ру нак, яго да вя дзец ца 
вяр таць з пра цэн та мі, 
як бы ні скла ла ся 
ў да лей шым ва ша жыц цё. 
«Куп ляй це за раз, пла ці це 
по тым» — гэ та вы гля дае 
пры ваб на. Але важ на 
ра зу мець, што тое «по тым» 
аба вяз ко ва на сту пае».

Дзе сяць пы тан няў пра крэ ды ты...

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ
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