Přístup k trezoru máte kdykoliv
Chcete si své cennosti vyzvednout uprostřed noci? Není problém.
V centru Prahy jsou nově otevřeny nonstop bezpečnostní schránky 24SAFE. Jejich služby jsou
maximálně diskrétní.
„Pomocí čipové karty se prokážete automatickému systému, který vás pustí do malé místnosti zvané
výdejní místo. Tam podobně jako u bankomatu přiložíte kartu a zadáte PIN (může být i otisk prstu).
Následně k vám robot přiveze vaši bezpečnostní schránku, kterou si odemknete vaším klíčem. Ve
výdejním místě je majitel schránky sám, je to jeho naprosto diskrétní prostor,“ popisuje proces
ředitel projektu 24SAFE Petr Thomson.
Navíc je systém velmi dobře hlídán. Kromě toho, že má trezor vysokou bezpečnostní třídu X, je i
vodotěsný, má hasicí systém, ale také elektronickou ostrahu.
Podobné, časově omezené služby nabízí i společnost Artesa Safe Deposit, která má své schránky také
v samotném centru Prahy.
Klasických bezpečnostních schránek lze samozřejmě využít také na pobočkách bank. Tam se však
musíte spokojit s tím, že se k nim do trezoru dostanete jen v době, kdy můžete navštívit také
pobočku.
„Klientům nedoporučujeme ve schránce ukládat cennosti a majetek s celkovou hodnotou vyšší, než je
pojistné krytí, tedy 500 tisíc korun. Neměli by zde také uchovávat hotovost nebo například cenné
obrazy a podobně, “ říká mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.
Podle Thomsona se doporučuje do schránek ukládat cennosti, dokumenty, cenné papíry, věci velké
osobní hodnoty, upomínkové předměty, sbírky či náhradní klíče.
„Schránky 24SAFE jsou určeny pro všechny, kteří si uvědomují, že by si měli chránit věci, které jsou
pro ně důležité. Může jít o věci, o které nechceme přijít ať už loupeží, nebo třeba kvůli požáru, “
dodal Thomson.
Jak společnosti nabízející neomezený přístup, tak banky si nechají za úschovu osobních věcí
adekvátně zaplatit. Klienta pronájem vyjde na tisíce korun ročně.

Ochrana cenností
Běžná ochrana bezpečnostních schránek je pomocí elektronické i fyzické ostrahy.
-

Schránky také bývají ohnivzdorné a vodotěsné.
Nejčastěji se do schránek ukládají cennosti, důležité dokumenty, upomínkové předměty či
náhradní klíče.
Do schránek se nesmí vkládat zbraně, střelivo, výbušné předměty stejně jako ty snadno
zápalné a hořlavé. Stejně tak je zde zakázáno uchovávat nebezpečné látky, například
chemikálie.
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