
<b>Bijuteriile si valuta sunt puse la p�trare � seifurile b�cilor</b>
Casetele de valori din banci sunt o alternativa pentru pastrarea obiectelor scumpe 
  
  Valuta, bijuteriile si documentele importante sunt tinta predilecta a hotilor. Mai ales atunci cand
proprietarii sunt plecati in vacanta, iar casa e goala. Ca atare, locul cel mai sigur pentru obiectele de
valoare este intr-un seif care nu poate fi pradat si nici deschis de altcineva. Astfel de casete sunt puse la
dispozitia sibienilor de banci, contra unei sume care variaza intre 100.000 si 450.000 de lei lunar, iar
reprezentantii institutiilor bacare spun ca au majoritatea seifurilor ocupate.
  
  Casetele de valori sunt din ce in ce mai cautate, iar unele banci au solicitat suplimentarea acestora. 
"Avem in total 187 de casete de trei marimi. Acestea sunt aproape toate ocupate, de aceea am cerut
conducerii sa suplimenteze numarul lor" , ne-a declarat Catalin Dobrota, manager de relatii in cadrul
Bancii Comerciale Romane. si la Banc Post, unde sunt 225 de casete de valori, sau la BRD, care are 150,
situatia este asemanatoare.   
  
  Paznici pentru 100.000 de lei pe luna
  Inchirierea unei casete de valori se face in baza unui contract incheiat cu banca. Pentru folosirea unei
casete pe timp de o luna, cele mai importante banci din Sibiu solicita sume cuprinse intre 100.000 si
450.000 de lei, fara TVA.
  Costurile sunt mai mari atunci cand se opteaza pentru declararea valorii bunurilor depuse in caseta. In
aceasta situatie, majoritatea bancilor percep un comision de 1,5 la suta din valoarea bunurilor pastrate. In
cazul unei  "nenorociri" , banca va despagubi clientul cu contravaloarea sumei declarate.  "Clientul poate
pastra un tablou de un milion de dolari semnat de Van Gogh, in casetele de valori cu 100.000 pe luna, in
cazul valorii nedeclarate sau cu 15.000 de dolari pe luna, daca il declara. Daca plateste, insa, mai mult,
are siguranta ca banca ii va restitui totul, pana la ultimul banut, in cazul in care tabloul pastrat in caseta de
valori este distrus prin diferite metode" , spun angajatii bancilor care se ocupa de casetele de valori.
  
  Bunuri pastrate in siguranta maxima
  Bancile din Sibiu dispun de casete de mai multe dimensiuni. Cele mai frecvent intalnite au lungimea de
40 de cm, inaltimea si latimea de 30 de cm. In general, clientii bancilor isi depun in casete bani, de obicei
valuta, bijuterii, documente sau alte obiecte de valoare. Perioada de pastrare este de trei pana la sase luni.

  sansele ca astfel de obiecte sa fie distruse sau furate sunt foarte mici si asta pentru ca exista sisteme de
securitate multiple. Este nevoie de doua chei, care deschid in acelasi timp cutia de valori. Una o pastreaza
deponentul, cealalta, functionarii bancii. Bunurile sunt la fel de protejate si daca proprietarul pierde cheia
de la caseta de valori, pentru ca, de fiecare data cand solicita accesul, i se verifica identitatea. Celelalte
masuri de siguranta constau in supravegherea cu camere video a zonelor unde se afla casetele de valori si
eliberarea de legitimatii magnetice, pentru cei care au acces la aceste zone.
  
  Corina BANCIU
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