24SAFE nepřipouští kompromisy

Nejvyšší úroveň zabezpečení, maximální diskrétnost a přístup v jakoukoli
hodinu k předmětům, jež jsou Vám drahé, spolu s výtečnou dopravní
dostupností přímo v centru Prahy – nejen to ztělesňuje nová služba
bezpečnostních schránek 24SAFE.

Mnoho z nás má za sebou onu nepříjemnou zkušenost, kdy věc, na které nám
tolik záleželo, zmizela v nenávratnu. Ať už šlo o finančně hodnotný předmět,
nenahraditelnou věc osobního významu, či důležitý dokument. Co ovšem
přetrvalo, byl pocit, jestli pro jejich ochranu nešlo udělat více...
Pro ochranu Vašich cenných listin, rodinných šperků, finanční hotovosti,
vzácných sbírek známek, či například nosičů s citlivými daty vznikly v Praze – v
ulici Na Poříčí 17 nové bezpečnostní schránky
24SAFE, dobře dostupné jak hromadnou
dopravou, tak i Vaším vozem díky parkovacím
místům přímo před budovou.
Trezorové místnosti 24SAFE jsou vyrobeny a
instalovány vyhlášenou švédskou firmou
GUNNEBO, specialistou v oboru s tradicí již od
roku 1764. Trezorový systém 24SAFE splňuje
nejvyšší požadavky bezpečnostní třídy X (čti 10), jejíž úroveň odpovídá
zabezpečení velkých trezorů centrálních bank. Díky robotickému
automatizovanému systému výdeje bezpečnostních schránek jsou dveře
trezorové místnosti neustále uzavřeny.
Svojí velikostí a sofistikovaným propojením webového portálu a
nejmodernějších technologií je tento systém unikátní nejen v ČR, ale i ve světě.

Skutečnost, že jde o inovativní a svým rozsahem zcela unikátní a bezpečný
projekt, podtrhuje jedinečné partnerství s pojišťovnou Allianz, která projekt

24SAFE pojišťuje. Allianz je v oboru pojišťovnictví nejen dlouhodobým
leaderem, ale řadí se i k jeho průkopníkům a na českém trhu si vybírá partnery,
kteří staví na jí blízkých principech.
Sjednat si pronájem bezpečnostní schránky lze velmi
jednoduše, a to buď osobně či přes internet. K
dispozici je pět velikostí a všechny již v základu
poskytují nekompromisní ochranu. Ve 24SAFE však
klademe důraz i na snadnou dosažitelnost, proto
budou Vaše cennosti díky rychlému automatizovanému
procesu přístupné 24 hodin denně 365 dní v roce.
Výdejová místnost navíc nabízí naprosté soukromí.
Z pestré nabídky doplňkových služeb si můžete vybrat
například rozšíření o kontrolu otisku prstu, který Vám dá
jistotu, že se přístup ke schránce neobejde bez vaší fyzické přítomnosti,
samoobslužný systém navíc nevyžaduje asistenci personálu 24SAFE.
Také se nabízí možnost rozšířeného přístupu ke schránce pro další – Vámi
zvolené – osoby, o čemž můžete být také okamžitě informování
prostřednictvím SMS, což vám zajistí neustálý přehled.

Každý z nás vlastní předměty, které jsou pro něj cenné, vzácné, významné…
24SAFE je připravena Vaše cennosti ochránit a to s cenou již od 390 Kč
měsíčně.

