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НА АБА РО НЕ 
ЭКС ПАР ТУ ПРЫ ДЗВІН НЯ

— Пра ка мен туй це, ка лі лас ка, 
на зва ную ва мі ліч бу: «Пе ра лік 
стра ха вых пра дук таў для юры-
дыч ных асоб вель мі вя лі кі і на-
ліч вае больш за 60 ві даў».

— Ад ра зу важ на па мя таць, што 
«Бел эк сім га рант» з'яў ля ец ца ўні-
вер саль най стра ха вой кам па ні яй 
са 100-пра цэнт най до ляй дзяр жа-
вы. І мы яе па зі цы я ну ем ме на ві та 
як уні вер саль ную, ня гле дзя чы на 
тое, што ў нас ёсць сваё пры яры-
тэт нае по ле дзей нас ці. У чым уні-
вер саль насць? «Бел эк сім га рант» 
аказ вае прак тыч на ўвесь спектр 
стра ха вых па слуг, па трэб ных у 
сва ёй боль шас ці кар па ра тыў-
на му біз не су. Гэ та як так зва ная 
кла сі ка стра ха ван ня — ма ё мас ці, 
транс пар ту, гру заў, ад каз нас ці пе-
ра воз чы ка і гэ так да лей — так і 
аса біс тае стра ха ван не, у тым лі-
ку ме ды цын скае (на прык лад, па-
крыц цё рас хо даў прад пры ем стваў 
і ар га ні за цый на ахо ву зда роўя 
чле наў ка лек ты ву, стра ха ван не 
тых, хто вы яз джае за мя жу). Але 
асаб лі вас цю Бел эк сім га ран та з'яў-
ля ец ца тое, што мы мо жам стра ха-
ваць усе ві ды прад пры маль ніц кіх 
ры зык. Наш пры яры тэт ны на пра-
мак — стра ха ван не экс парт ных 
ры зык з пад трым кай дзяр жа вы. 
Ка лі юры дыч ная асо ба мае кант-
рак ты — знеш не эка на міч ныя ці 
ўнут ра ныя, якія за клю ча юц ца на 
ўмо вах ад тэр мі ноў кі пла ця жу, то 
мо жа звяр нуц ца да нас, і мы пад-
бя ром стра ха вы пра дукт, які бу дзе 
мі ні мі за ваць ры зы ку не апла ты і не 
толь кі.

— Што ма ец ца на ўва зе пад 
аба вяз ко вым стра ха ван нем?

— Стра ха ван не гра ма дзян скай 
ад каз нас ці ўла даль ні каў транс-
парт ных срод каў. А яшчэ сер ты-
фі кат «Зя лё ная кар та», по ліс па-
гра ніч на га стра ха ван ня, аба вяз ко-
вае ме ды цын скае стра ха ван не для 
фі зіч ных асоб, якія ўяз джа юць на 
тэ ры то рыю Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Ад каз насць пе ра воз чы каў пе рад 
па са жы ра мі і ад каз насць пры пе-
ра воз цы не бяс печ ных гру заў. Па-
слу гі гэ тыя ка рыс та юц ца вя лі кім 
по пы там. На тэ ры то рыі воб лас ці 
да во лі пра цяг лая гра ні ца з Ра сій-
скай Фе дэ ра цы яй, ёсць мя жа з 
Еў ра пей скім са юзам, і на па гран-
пунк тах і аў та пе ра хо дах пра цу юць 
на шы пунк ты про да жу.

«Бел эк сім га рант» пра па нуе 
са мыя раз на стай ныя ві ды стра-
ха ван ня для фі зіч ных асоб. Гэ та 
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стра ха ван не ма ё мас ці, транс пар-
ту, ме ды цын ская стра хоў ка для 
тых, хто вы яз джае за мя жу.

Ва ўмо вах пан дэ міі пра ца ваць 
ста ла больш скла да на. Сур' ёз на 
змен шы лі ся, а по тым і на огул звя-
лі ся да ну ля аб' ёмы аба вяз ко ва га 
стра ха ван ня на па гран пе ра хо дах, 
ка лі быў аб ме жа ва ны транс парт ны 
рух і па са жы ра па ток. Не пра цуе 
ту рыс тыч ны біз нес, і на шы стра ты 
так са ма ад чу валь ныя.

ЯШЧЭ РАЗ 
ПРА «СА ЛОМ КУ» 

ДЛЯ ЭКС ПАР ЦЁ РА
— Больш пад ра бяз на ха чу спы-

ніц ца на пры яры тэт ным кі рун ку — 
стра ха ван ні экс пар ных і фі нан са-
вых ры зык, — пра цяг вае На тал ля 
Аляк санд раў на. — Бо наш кар па-

ра тыў ны біз нес у хо дзе гас па дар-
чай дзей нас ці су ты ка ец ца з да во лі 
шы ро кім спект рам не бяс пек. І гэ-
тай праб ле ма ты кай мы, як струк-
тур нае пад раз дзя лен не Бел эк сім-
га ран та, у сва ім рэ гі ё не зай ма ем ся 
ўшчыль ную. Пад вы ка нан не гэ тых 
за дач скі ра ва на струк ту ра на ша-
га фі лі яла. У нас ёсць паў на вар-
тас ныя ад дзе лы аба вяз ко ва га, 
доб ра ах вот на га ме ды цын ска га 
стра ха ван ня і са ма стой ны ад дзел 
па стра ха ван ні экс парт ных і прад-
пры маль ніц кіх ры зык. Што год рас-
пра цоў ва ем но выя стра ха выя пра-
дук ты, бо ўсё ця чэ, усё мя ня ец ца, 
і па трэб на па спя ваць — інакш не 
змо жам на зы ваць ся бе су час най 
стра ха вой кам па ні яй.

— Але экс парт ныя ры зы кі 
скла да юц ца з па лі тыч ных і ка-
мер цый ных...

— Мі ніс тэр ства за меж ных спраў 
вя дзе спе цы яль ную гра ду і роў ку, 
дзе за меж ныя кра і ны па дзя ля юц-
ца па ўзроў ні па лі тыч най ры зы кі. 
Тут усё зра зу ме ла. Тым больш што 
наш экс парт ідзе ў знач най сту пе-
ні на тэ ры то рыю Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі і ў кра і ны Еў ра са ю за, якія 
так са ма «на ві да во ку», у рэс пуб лі кі 
бы ло га Са вец ка га Са ю за.

Больш скла да на аца ніць ка-
мер цый ную ры зы ку пры па стаў-
ках пра дук цыі ці па слуг за мя жу. І 
раз мо ва ідзе пра комп лекс ны ан-
дэр рай тынг пра ек та. Гэ та зна чыць, 
ана ліз не толь кі кант рак та, усіх яго 
склад ні каў, пры ве дзе ных ліч баў і 
раз лі каў, але і зна ём ства, на коль-
кі гэ та маг чы ма, з ты мі людзь мі, 
кан крэт ны мі асо ба мі, якія ста яць 
за да ку мен там, з дзе ла вой рэ пу-
та цы яй за сна валь ні каў і кі раў ні коў 
фір мы-контр аген та.

Ажыц цяў ля ец ца ана ліз з да па-
мо гай за меж ных агенц тваў, якія 
з'яў ля юц ца на шы мі дзе ла вы мі 
парт нё ра мі як і ў Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі, так і ў да лё кім за меж жы. 
Та кая ка му ні ка цыя зво дзіц ца не 
толь кі да атры ман ня пісь мо вых 
крэ дыт ных спра ва здач та го ці ін-
ша га контр аген та — за ёй час та 
ста яць і аса біс тыя кан так ты су пра-
цоў ні каў стра ха вых ар га ні зы цый, 
якія зна ё мыя па між са бой. Мне 
так са ма тэ ле фа ну юць за меж-
ныя ка ле гі і ці ка вяц ца рэ зі дэн та мі 
сва бод най эка на міч най зо ны «Ві-
цебск»: як яны пра цу юць, ці мож на 
ім да вя раць. Бо за лю бым кант-
рак там, як пра ві ла, ста яць вя лі кія 
гро шы — дзяр жаў ныя ці кар па ра-
тыў ныя, і да ве дац ца пра дзе ла вую 
рэ пу та цыю атры маль ні ка та ва раў 
ці па слуг, па ра іц ца ні ко лі не ліш не. 
Так жа дзей ні ча ем і мы, што дае 
свой эфект.

МАХ ЛЯ РЫ 
ПРА ЦУ ЮЦЬ 

ПРА ФЕ СІЙ НА
— Экс пар цёр атрым лі вае 

стра ха вое па крыц цё ад вас. А 
як вы вяр та е це свае срод кі?

— Гэ та так са ма адзін са склад-
ні каў на шай ра бо ты. На па пя рэд ніх 
эта пах юрыс ты кам па ніі вы ву ча-
юць пра ект. Не бу дзе пе ра боль-
шан нем ска заць, што мы лі чым 
важ ным усе ба ко ва ад шлі фа ваць 
знеш не ганд лё вы кант ракт: неш-
та да ба віць, а неш та і па мя няць, 
каб мі ні мі за ваць ры зы кі экс пар цё-
ра, а пры на ступ лен ні стра ха во га 
вы пад ку — на шы. І 90 пра цэн таў 

страт, якія бы лі за яў ле ны ў фі лі ял 
і вы пла ча ны, вер ну ты ў Рэс пуб лі ку 
Бе ла русь. Па ас тат ніх пра цяг ва ем 
пра ца ваць.

— Ці бы ло ў ва шай прак ты-
цы та кое, каб уз год не ныя, у тым 
лі ку і з ва мі, экс парт ныя кант-
рак ты раз ры ва лі ся? Што ў гэ-
тым вы пад ку са стра ха ван нем 
страт?

— Нам не да во дзі ла ся вы плач-
ваць стра ха вое па крыц цё ў па доб-
ных вы пад ках, а вось мах ляр скія 
схе мы су стра ка лі ся. Мах ля ры ў гэ-
тым вы пад ку ро бяць усё так, што 
за па до зрыць іх скла да на, яны пра-
фе сі я на лы ў сва ёй цём най спра ве. 
Па раў наль на ня даў на мы су стрэ-
лі ся з сі ту а цы яй, ка лі на экс пар-
цё ра, які даў но ка рыс та ец ца па-
слу га мі Бел эк сім га ран та, вый шла 
быц цам аме ры кан ская кам па нія і 
праз элект рон ныя пе ра піс кі па ча ла 
вес ці дыя лог пра за клю чэн не да-
га во ра на па стаў ку пра дук цыі на 
знач ную су му. Яны са бра лі да стат-
ко ва ёміс ты парт фель да ку мен таў, 
дзе пры ча піц ца не бы ло да ча го. 
Мы вы ву ча лі і сайт кам па ніі, і пункт 
раз груз кі — па стаў ляц ца па він на 
бы ла пад укцыя для бу даў ніц тва. 
Звяр ну лі ўва гу, што ад сут ні чае 
кан чат ко вы ад рас па стаў кі. Па ча-
лі ана лі за ваць са цы яль ныя сет кі 
— зы хо дзі лі з та го, што ў буй ных 
кам па ній ёсць свае ста рон кі. На-
пі са лі з ве да ма на ша га экс пар цё-
ра праз «Фэй сбук» пісь мо ў гэ тую 
кам па нію і па пра сі лі па цвер дзіць 
факт бу даў ніц тва і не ка то рую ін-
шую ба за вую, ска жам так, ін фар-
ма цыю. За вы хад ныя дні, па куль 
ча ка лі ад каз, са мі знай шлі ў элект-
рон ным ад ра се фір мы-атры маль-
ні ка ліш ні знак, ліш нюю лі та ру на 
ла ці ні цы, што на сця ро жы ла. А тут 
пры хо дзіць і ад каз на наш зва рот 
праз са цы яль ныя сет кі, што ні я ка-
га кант рак та яны з бе ла ру са мі не 
за клю ча лі і не збі ра лі ся. Мы ўсё гэ-
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Ды рэк тар На тал ля ПА ПЯ ЛЁ НАК.
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та па ве да мі лі на ша му экс пар цё ру 
і пра ду хі лі лі ве лі зар ную па стаў ку 
мах ля рам за акі ян. Тэх ніч ны пра-
грэс дае шы ро кі спектр ка му ні ка-
цый, і вар та імі ка рыс тац ца.

— Ці зда ра ец ца стра ха ваць 
бе ла рус кія ін вес ты цыі за мя-
жой?

— У нас ёсць ме на ві та та кі пра-
дукт — стра ха ван не ай чын ных 
ін вес ты цый за мя жой. Да рэ чы 
ска заць, мы ад пра цоў ва лі на ват 
пра ект ін вес ці ра ван ня бу даў ніц тва 
за во да ва Уган дзе. У рэш це рэшт 
неш та там не «зрас ло ся», але мы 
атры ма лі для ся бе ка рыс ны во пыт. 
Так што за пра ша ем ін вес та раў 
звяр тац ца.

КА ЛІ КЛІ ЕН ТЫ — 
БАН КІ

— На коль кі ўсе ба ко ва раз ві ва-
ец ца ва ша су пра цоў ніц тва з бан-
ка мі, На тал ля Аляк санд раў на?

— Бан кі стра ху юць у нас ры зы кі 
не вяр тан ня крэ ды таў, вы да дзе ных 
як на рэа лі за цыю ін вес ты цый ных 
пра ек таў, так і на бя гу чую дзей-
насць. Ка лі ў прад пры ем ства не 
ха пае за бес пя чэн ня поў нас цю 
аль бо част ко ва, та ды ўваж лі ва 
вы ву ча ец ца дзей насць прад пры-
ем ства, у тым лі ку і на мі. Бо мы 
ры зы ку ем, а пад тры маць вы твор-
цу праз банк трэ ба. Так што на ша 
су пол ка з бан ка мі — на ка рысць 
рэ аль на му сек та ру, які імк нец ца 
раз ві вац ца.

Стра ху ем бан каў скія га ран тыі, 
ка лі банк дае сваё аба вя за цель-
ства клі ен ту, які не мо жа за бяс-
пе чыць цал кам або част ку, і банк 
звяр та ец ца да нас. У вы ні ку не-
аб ход нас ці, ка лі па лі чым здзел ку 
ры зы коў най, з да па мо гай цэнт-
раль на га апа ра та вы ка рыс тоў ва-
ем прак ты ку пе ра стра ха ван ня.

— А ка лі раз мо ва ідзе пра 
стра ха ван не бан каў ска га крэ-
ды ту за меж на му па куп ні ку?

— Зай ма ем ся і стра ха ван нем 
ры зы кі не вяр тан ня крэ ды ту, вы да-
дзе на га па куп ні ку ай чын най пра-
дук цыі, не рэ зі дэн ту. Гэ ты наш пра-
дукт рэа лі зу ец ца праз ААТ «Банк 
раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла русь», з 
якім мы ў гэ тым кі рун ку шчыль на 
пра цу ем. І пра дукт ка рыс та ец ца 
да стат ко ва вя лі кім по пы там.

На шы пра ві лы стра ха ван ня 
фі нан са вых ры зык на огул да во лі 
ёміс тыя, уклю ча юць у ся бе прак-
тыч на ўсе фі нан са выя ры зы кі, якія 
мо гуць уз нік нуць, у тым лі ку і пры 
фі нан са ван ні экс пар ту. Ка рот ка-
тэр мі но вае фі нан са ван не — між-
на род ны фак то рынг — зай мае 
не дзе трэць у сег мен це экс парт-

на га стра ха ван ня. І за раз, згод на 
са зме на мі ва Указ № 534, з'я віц ца 
та кі пра дукт, як крэ дыт рэ зі дэн ту, 
гэ та зна чыць, вы твор цу ай чын най 
пра дук цыі, для да лей шай яе рэа-
лі за цыі на экс парт. Фі нан са ван не 
экс пар ту ў рам ках ука за ка рыс та-
ец ца по пы там як у дзяр жаў на га 
сек та ра, так і ў прад пры ем стваў 
пры ват най фор мы ўлас нас ці. Фі-
нан су юць бан кі пад на шу стра хоў-
ку, пры яры тэт нае пра ва на якую 
зноў жа пра пі са на ва ўка зе.

— Да рэ чы, у вас бы ло пер шае 
на тэ ры то рыі воб лас ці стра ха-
ван не між на род на га фак то рын-
гу...

— Я вас кры ху па праў лю: пер-
шае ў рэс пуб лі цы. Здзел ка так-

са ма бы ла пра ве дзе на су мес на з 
Бел ін вест бан кам. Гэ та на ва тар скі 
пра дукт, і пас ля та го, як мы яго 
рэа лі за ва лі, ён да во лі шы ро ка 
ўвай шоў ва ўжы так Бел эк сім га-
ран та, за няў да стат ко ва вя лі кую 
ні шу.

— Ці пры ма е це вы ўдзел у бу-
даў ніц тве за во да бе лай бля хі на 
Ві цеб шчы не?

— За вод — буй ны віп-клі ент 
Бел эк сім га ран та, у яго ўзвя дзен ні 
пры мае ўдзел перш за ўсё на ша 
га лаў ная ар га ні за цыя, пры чым 
вель мі ак тыў на. Бу доў ля са праў ды 
маш таб ная, ка лі ве даць той аб' ём 
ра бот, які трэ ба бу дзе вы ка наць. 
За вод дасць штур шок для да лей-
ша га раз віц ця і го ра да Мі ё ры, і 
ўся го рэ гі ё на. Удзель ні ча ем і мы, 
стра ху ем бу даў ні ча-ман таж ныя 
ры зы кі.

ЯК ЖОН КА 
СПУС ТО ШЫ ЛА 

ФІР МУ
— Ёсць прад пры ем ствы-рэ зі-

дэн ты сва бод най эка на міч най зо-
ны «Ві цебск» з до ляй за меж на га 
ка пі та лу, якія стра ху юць аб са лют-
на ўсё, на ват ры зы ку ўзнік нен ня 
страт у су вя зі з вы му ша ным пра-
сто ем вы твор час ці. Дэ ман стру-
юць та кі вось па ды ход. Гэ та тая 
са мая «са лом ка», якую яны са-
бе пад сці ла юць. Ажыц цяў ля ец ца 
поў ная стра ха вая аба ро на ўся го 
біз не су, і гэ та пра віль на. Аса біс та 
мне вель мі тры вож на, што да во-
лі час та не апраў да на эка но мяць 
на та кой «са лом цы» прад стаў ні кі 
дзяр жаў на га сек та ра эка но мі кі. 
Яны час цей за ўсё і на ры ва юц ца 
на не пры ем нас ці. Асноў ныя стра-
ха выя вы пад кі ў нас бы лі як раз на 
прад пры ем ствах з до ляй дзяр жа-
вы. Якія ў свой час на на шы пра-
па но вы за стра ха ваць экс парт ную 
здзел ку ад каз ва лі, што да вя ра юць 
атры маль ні кам та ва раў, бо гэ та іх 
па ста ян ныя клі ен ты. Даў но па ра 
зра зу мець, што та кая ар гу мен та-
цыя ва ўмо вах рын ка вай эка но мі кі 
не пра цуе.

Пры вя ду ўся го адзін прык лад, 
ка лі ад бы ла ся звы чай ная, зда-
ва ла ся б, жыц цё вая сі ту а цыя. Ва 
ўлас ні ка ра сій скай кам па ніі з су-
сед ня га Сма лен ска, у яко га бы лі 
ўстой лі выя су вя зі з на шым вы-
твор цам і іс на ваў аб са лют ны ўза-
ем ны да вер, ад быў ся шлю ба раз-
вод ны пра цэс. Пад час су до ва га 
раз бі раль ніц тва бы лі арыш та ва ны 
ўсе ра хун кі, ба зы і скла ды, за ма-
ро жа ны ак ты вы. У вы ні ку біз нес 
пай шоў на пе ра ка сяк, а па трэб на 
яшчэ бы ло пла ціць па да ткі, зар-
пла ту, плюс арэн да і гэ так да лей. 
З бе ла ру са мі ён раз лі чыц ца не 
змог, і нам да вя ло ся кам пен са-
ваць яго ві цеб ска му «сяб ру» стра-
ха вое па крыц цё. Ка лі б наш клі ент 
не быў за стра ха ва ны, увесь ця жар 
лёг бы на яго пле чы.

Я ўжо ад зна ча ла, што нам 
атрым лі ва ец ца спа га няць фак-
тыч на ўсю ва лют ную вы руч ку. 
Хоць пра цэс гэ та доў га тэр мі но вы, 

асаб лі ва ка лі ўліч ваць роз ні цу ў 
за ка на даў стве кра ін, час та вя лі-
кія тэ ры то рыі і ад лег лас ці па між 
імі. Як пра ві ла, мы ра зу ме ем адзін 
ад на го з за меж ны мі контр аген та-
мі, бо вя дзец ца пра фе сій ная раз-
мо ва, і ўсё за кан чва ец ца мір ным 
шля хам. У рэд кіх ін шых вы пад ках 
мы ўме ем ад стой ваць свае ін та рэ-
сы і пра вы на шых клі ен таў.

А ў пры ват ным сек та ры, які ах-
вот на стра хуе свае знеш не эка на-
міч ныя ры зы кі, стра ха выя вы пад кі 
зда ра юц ца рэд ка.

Ха це ла ся б су стра каць боль-
шае па ра зу мен не з бо ку кі раў ні коў 
буй ных вы твор чых ка лек ты ваў не 
толь кі пры стра ха ван ні экс пар ту, 
але і та ды, ка лі мы аб мяр коў ва ем 
з імі і перс пек ты вы ме ды цын ска га 
стра ха ван ня ў ка лек ты ве. На мой 
по гляд, яно па він на ўка ра няц ца 

па этап на. Гэ та да стат ко ва скла-
да ны від стра ха ван ня, бо ма ец ца 
на ўва зе на ша па ста ян ная ка му ні-
ка цыя як з за стра ха ва най асо бай, 
так і з ме ды цын скі мі ўста но ва мі. 
Раз ві ва ец ца ме ды цын скае стра-
ха ван не ў нас ня дрэн на, агуль ная 
коль касць за стра ха ва ных па фі лі-
яле да сяг ну ла 5 ты сяч. Усе гэ тыя 
лю дзі пра цу юць на прад пры ем-
ствах — экс пар цё рах Ві цеб ска га 
рэ гі ё на, якія з'яў ля юц ца на шы мі 
па ста ян ны мі клі ен та мі і ка рыс та-
юц ца па слу га мі Бел эк сім га ран та.

«У НАС 
КА ЛЕК ТЫЎ 

ПРА ФЕ СІЙ НЫ»
— У нас цу доў ны ка лек тыў, 

да стат ко ва ма ла ды і ак тыў ны, 
ня ма ця куч кі кад раў і вы пад ко-

вых лю дзей. Ме на ві та дзя ку ю чы 
ка лек тыў ным ста ран ням аб' ём 
стра ха во га па крыц ця экс парт ных 
кант рак таў у нас рас це. Усе спе-
цы я ліс ты з вы шэй шай аду ка цы яй, 
шмат вы пуск ні коў эка на міч на га 
фа куль тэ та Ві цеб ска га дзяр жаў-
на га тэх на ла гіч на га ўні вер сі тэ та. 
І ёсць вы пуск ні кі зна ка мі та га на-
рга са. У мно гіх вы пад ках лю дзі 
атры ма лі спе цы я лі за ва ную аду-
ка цыю, ме на ві та па стра ха вой 
спра ве. Але пра цу юць не толь кі 
фі нан сіс ты і эка на міс ты, але і лю-
дзі з ін жы нер най аду ка цы яй, якія 
зай ма юц ца стра ха ван нем транс-
пар ту і ўрэ гу ля ван нем страт у 
гэ тай га лі не, а так са ма юрыс ты. 
Вя дзец ца пе ра пад рых тоў ка як у 
цэнт раль ным апа ра це, так і на 
па ста ян на дзе ю чых кур сах пры 
Мін фі не. На вед ва ем трэ нін гі і се-
мі на ры — па ста ян на ву чым ся.

А куб кі і гра ма ты на сця не ды-
рэк тар ска га ка бі не та, пра якія вы 
пы та е це ся, — гэ та ўзна га ро ды, 
за ва я ва ныя на ўнут ра най спар та-
кі я дзе Бел эк сім га нар та ці спар та-
кі я дах Мін фі на. Як пра ві ла, зай ма-
ем пры за выя мес цы.

Пуб лі ка цыю пад рых та ва лі 
Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ,

Ве ра ні ка ХІЛЬ КЕ ВІЧ 
і Яў ген ПЯ СЕЦ КІ (фо та).

Бе ла рус кае рэс пуб лі кан скае ўні тар нае 
прад пры ем ства экс парт на-ім парт на га стра ха-
ван ня «Бел эк сім га рант». УНП № 101421509.

Спе цы яль ны да звол (лі цэн зія) № 2200/13-
00049 на пра ва ажыц цяў лен ня стра ха вой дзей-
нас ці. Вы да дзе ны Мі ніс тэр ствам фі нан саў Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь 23 кра са ві ка 2018 го да.

Ад рэ дак цыі. Шчы ра дзя ку ем 
за ўсе ба ко вую да па мо гу ў пад рых-
тоў цы пуб лі ка цыі су пра цоў ні цам 
служ бы па су вя зях з гра мад скас-
цю і рэ кла ме Бел эк сім га ран та Да-
р'і Іб ра гі ма вай і Крыс ці не Шын ка-
ро вай.

Кант ро лем за явак на ме ды цын скія па слу гі за стра ха ва ным 
асо бам за ня тая спе цы я ліст Тац ця на ГЕРТ МАН.

На чаль нік ад дзе ла Сня жа на АНУЧ КІ НА (пер шая спра ва), 
вя ду чыя спе цы я ліс ты Ілья РАБ КІН і Ан жэ ла АЛА ЛЕН КА.

Га лоў ны бух гал тар Жан на БАБ РО ВА 
і яе на мес ні ца Свят ла на КА РОТ ЧАН КА.

Вя ду чы спе цы я ліст Вік то рыя ДА ДЗЕР КІ НА 
і на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла Юрый ПА ВЯ ДАЙ ЛА.
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