Nr/o

Denumirea serviciiloe cu includerea Mărimea comisionului
modificărilor
propus

Nota cu includerea modificărilor

10. SAFEURI INDIVIDUALE

10.1

10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6

10.2

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.3

Plata pentru locațiunea lunară,
pentru un safeu individual, în
dependenţă de înălţimea acestuia
(cm):
- 42x24x5
- 42x24x7.5
- 42x24x10
- 42x24x12.5
- 42x24x17.5
- 42x24x30.0
Plata pentru locațiunea zilnică
pentru un safeu individual în
dependenţă de înălţimea acestuia
(cm):
- 42x24x5
- 42x24x7.5
- 42x24x10
- 42x24x12.5
- 42x24x17.5
- 42x24x30.0
Suma de asigurare pentru deținerea
cheilor:

x

200
250
275
300
350
400

x

80 lei + 16 lei pe zi
80 lei + 20 lei pe zi
80 lei + 22 lei pe zi
80 lei + 24 lei pe zi
80 lei + 28 lei pe zi
80 lei + 32 lei pe zi
x

10.3.1

- rezidenţi

10.3.2

- nerezidenţi

10.4

Penalităţi pentru neachitare la timp
a plăților pentru locațiune

0,50%

10.5

Reduceri în dependenţă de termenul
de locațiune:

x

10.5.1

- de la 6 pînă la 12 luni

- mai mult de 12 luni

2000 lei

2500 lei

10%

20%

10.5.2
10.6

Întocmirea notei de inventar

1000 lei +
1 leu/bancnota

x

● pentru un safeu;
● safeurile individuale sunt disponibile
pe următoarele adrese:
- mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare sI
Sfînt, nr.77 (Filiala nr. 11);
- mun. Chişinău, str. Șoseaua Hîncești,
nr.43 (Agenția nr. 24 a filialei nr. 17);
● safeurile individuale conform
articolelor 10.1.3 și 10.2.3 sunt
disponibile numai pe adresa: mun.
Chişinău, str. Șoseaua Hîncești, nr.43
(Agenția nr. 24 a Filialei nr. 17).

x
● pentru ambele chei
● în caz de deschidere forțată a
safeului conform prevederilor
contractului de locațiune, suma de
asigurare nu se restituie
● de la plata lunara pentru locațiunea
safeului pentru fiecare zi de întîrziere
● reducerea se calculeaza din
valoarea plății lunare pentru locațiune
conform p. 10.1
● lista de inventar se întocmeşte la
solicitarea clientului numai pentru
plasarea la păstrare în safeu a
numerarului

