
BEZPEČNOSTNÍ ÚSCHOVA

Bezpečnostní schránky

Objemová bezpečnostní úschova

Specializovaná komerční  
spisovna

od 1991 
Finančně-průmyslový holding 

Spravujeme majetek v hodnotě 10 mld. Kč



BEZPEČNOSTNÍ SCHRÁNKY 

V bezpečnostních schránkách si můžete uschovat cenné dokumenty, zlato, 
stříbro, diamanty, investiční produkty, komiksy, obrázky, zkrátka vše co má 
pro Vás hodnotu. Budova PROSPERITA PALACE je střežena profesionální 
ostrahou s mnohaletou zkušeností v oblasti ostrahy nemovitostí, cenin a osob.

Areál je střežen profesionální ostrahou s mnohaletou zkušeností s bezpeč-
nostním dohledem nemovitostí, cenin a osob.

Co si vzít s sebou při otevření bezpečnostní schránky:  
Občanský průkaz (popřípadě jiný doklad totožnosti)

Proč mít schránku u nás?
1. V případě hospodářské krize, mohou mít banky zavřeno  

– my máme otevřeno
2. Máme velmi dobré zabezpečení srovnatelné nebo lepší  

než u některých bank
3. Vaše cennosti budou zabezpečeny lépe než u Vás doma
4. Zajímavé ceny 
5. Příjemné prostředí
6. Historie velkého koncernu – stabilita společnosti
7. Diskrétnost, kromě Vás o Vaší schránce nikdo neví 



OBJEMOVÁ ÚSCHOVA

V objemové bezpečnostní úschově si můžete uschovat rozměrnější formáty 
věcí. Za rozměrnější formát se považují míry přesahující v šířce 24,5 cm x výš-
ce 18,5 cm x hloubce 37 cm. Při objemové bezpečnostní úschově si můžete 
pronajmout část nebo celý komorový trezor pouze pro sebe dále je možné si 
sjednat individuální podmínky při uskladnění rozměrnějších předmětů.

Co si vzít s sebou při sjednání objemové bezpečnostní úschovy: 
Občanský průkaz (popřípadě jiný doklad totožnosti)

Proč mít objemovou bezpečnostní úschovu u nás?
1. V případě hospodářské krize, mohou mít banky zavřeno  

– my máme otevřeno
2. Máme velmi dobré zabezpečení srovnatelné nebo lepší  

než u některých bank
3. Vaše cennosti budou zabezpečeny lépe než u Vás doma
4. Zajímavé ceny 
5. Příjemné prostředí
6. Historie velkého koncernu – stabilita společnosti
7. Diskrétnost, kromě Vás o Vaší úschově nikdo neví 

 

SPECIALIZOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ SPISOVNA

Ve specializované komerční spisovně se stálou teplotou a vlhkostí, lze uložit 
dokumenty, svazky dokumentů, různé tiskoviny nebo šanony. Spisovna se 
zabývá archivací, skartací, digitalizací do formátu A4. Služby spisovní služby 
provozujeme v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. 

Co si vzít s sebou při sjednání spisovní služby úschovy: 
Občanský průkaz (popřípadě jiný doklad totožnosti)

Proč si u nás uchovat tiskoviny?
1. Máme velmi dobré zabezpečení srovnatelné nebo lepší  

než u některých bank
2. Vaše cennosti budou zabezpečeny lépe než u Vás doma
3. Zajímavé ceny 
4. Příjemné prostředí
5. Historie velkého koncernu – stabilita společnosti
6. Diskrétnost, kromě Vás o dokumentech nikdo neví



BEZPEČNOSTNÍ ÚSCHOVA

Provozovatel:
PROSPERITA finance, s.r.o.

PROSPERITA PALACE
Nádražní 213/10, Ostrava 702 00

IČ: 29388163
DIČ: CZ29388163

B.Ú.: 247007108/0300

Tel.: 739 500 691
www.bezpecnostniuschova.cz

www.prosperita.com
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