A Concordia Közraktár Zrt. Közraktári díjszabályzata
MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA

KÖZRAKTÁRI DÍJ ÖMLESZTETT GABONA ESETÉN
Közraktári alapdíj
50 000 Ft áruértékig
1-3. hó
280 Ft/tonna
4-6. hó
300 Ft/tonna
7-9. hó
320 Ft/tonna
10-12. hó
340 Ft/tonna
Kockázatvállalási díj
GPS rendszer díja
Elektronikus védelem díja

50 000-70 000 Ft áruérték között
340 Ft/tonna
360 Ft/tonna
380 Ft/tonna
400 Ft/tonna
az áruérték 0,05-0,09%-a
közraktári alapdíj 5-8%-a

70 000 Ft áruérték felett
480 Ft/tonna
500 Ft/tonna
530 Ft/tonna
550 Ft/tonna

közraktári alapdíj 5-8%-a (igény szerint, nem kötelező díjelem)

A közraktár partnerei tudomásul veszik, hogy zároláskor és áttároláskor a tárolóterek koordinátái egy GPS alapú helymeghatározó rendszeren keresztül a Közraktári
Információs Rendszer adatbázisába rögzítésre kerülnek, valamint hogy -amennyiben a letevő vagy bankja szükségesnek tartja- a közraktárra vett áruk a tárolási idő
folyamán 24 órás védelmi rendszer által biztosításra kerülnek, melynek költsége egyedi elbírálás alapján kerül számításra a szerződés megkötése előtt és a Letevőt
terheli.
A díjtételek tartalmazzák a zárolás, ellenőrzés, felszabadítás, teljeskörű adminisztráció, továbbá az áru biztosításának és a közraktárjegyek okmánydíjának költségeit
(10 db-ig).
Újrakötés esetén a tárolási idő hosszát a közraktári ügylet indulásától számítjuk.

KÖZRAKTÁRI DÍJ EGYÉB TERMÉKEK ESETÉN
Zárolási díj
Közraktári alapdíj
Kokázatvállalási díj
GPS rendszer díja
Elektronikus védelem díja

60 000 Ft/zárás
a közraktári díj megállapítása egyedileg történik
az áruérték 0,05-0,09%-a
közraktári alapdíj 5-8%-a
közraktári alapdíj 5-8%-a (igény szerint, nem kötelező díjelem)

Ajánljuk Önöknek természetesen a már jól bevált, klasszikus művi közraktározási szolgáltatásunkat, valamint a sok partnerünknél már bizonyított konstrukciónkat az
Európai Unió országaiban történő művi közraktározást, mely esetekben a közraktározási díj egyedi megállapodás alapján kerül kialakításra. A hiteles fordítás
ügyintézése a kérelmező feladata és költsége.
A művi üzletág Szlovákia, Románia, Ausztria, és Szlovénia területein is áll tisztelt Partnerei rendelkezésére. Külföldön történő közraktározás esetén is szakmailag
elismert, anyanyelvi szinten beszélő, helyi kollegákkal dolgozunk.
Lehetőség van a saját tárolóban tárolt árura vonatkozó biztosítás díjba történő beszámítására egyedi megállapodás alapján, amennyiben kondíciói valamennyi
Közraktár által biztosított eseményre kiterjednek.
A közraktári, vagy raktárbérleti szerződésben vállalt, az áru kezelésével kapcsolatos, a közraktár által a szerződő fél helyett, de az Ő költségére elvégzett egyéb
szolgáltatások díjai - az alábbiak kivételével - megegyeznek a Concordia Zrt. Sajáttelepi Igazgatóságának sajáttelepi díjszabályzatában meghatározott díjaival.
Meghiúsult zárolás esetén 60 000 Ft/zárolás díjat számolunk fel,amennyiben a zárolás nem a Közraktárnak felróható okok miatt hiúsult meg.
Az őrző-védő szolgálat díja: 50 000 Ft / nap/ fő
Árverezés díja: az árverési biztos által megállapított díj
A felelős őrzés díja megegyezik a díjszabályzat 1-3. hónapjára vonatkozó díj mértékével.
Közraktárjegy okmánydíja: 10
Kibővített ellenőrzési szolgáltatásunk keretében raktárak, készletek mennyiségi és minőségi felmérését egyszeri, vagy folyamatos megbízásban vállaljuk megbízási
szerződés alapján 25 000-50 000 Ft/nap/ellenőr díjon.
A művi közraktározási alapszolgáltatás az áru áttárolását nem foglalja magában.
Az áru áttárolását a letevő/közraktári jegy birtokos egyéb szolgáltatásként kérheti a közraktártól, amelyet a közraktár egyedi mérlegelés alapján (indokoltság,
kivitelezhetőség) végez el. Az áttárolás esetén a közraktár az alábbi közraktári díjakat számítja fel:
zárolási díj 60 000 Ft/zárolás
áttárolási alapdíj az áruérték 0,1%-a
ellenőri jelenlét szükségessége esetén 25 000 Ft/nap/ellenőr.
Amennyiben a raktárbérleti szerződés aláírásakor nincs jelen aláírásra jogosult személy, úgy a közraktár részére 25 000 Ft/alkallom díjat és 40 Ft/km utazási
költségtérítést számláz ki.
Amennyiben árufelszabadítás esetén a Letevő a közraktározott tétel felszabadítása előtt 3 munkanappal nem értesíti a közraktárat, úgy a közraktár a Letevő felé 25
000 Ft/alkallom díjat és 40 Ft/km utazási költségtérítést számláz ki.
Amennyiben a közraktári jegy bevonására a közraktári szerződés lejárata előtt kerül sor,úgy a Letevő a már kifizetett, közraktározási díjból visszatérítésre nem tarthat
igényt, illetve köteles a közraktározás teljes időtartamára a közraktározási díjat megfizetni.
A Közraktár a közraktári szerződésből eredő követeléseit a közraktári jegy, illetve az árujegy birtokosával szemben érvényesítheti.
Művi Üzletág
Elérhetőségek: Telefon: (06-1) 456-34-14 Fax: (06-1) 456-34-92
Vadász Zoltán művi üzletágvezető, Telefon: (06-1) 456-34-13, 30/914-9399
Központi munkatársak
Területi munkatársak
Főellenőrök
Almási Ágnes Éva központi vezető menedzser
Éles Sándor főellenőr (észak-kelet-magyarországi régió)
Telefon:70/984-5896
Telefon: (06-1) 456-34-31, 70/320-8272
Kőszeghy Adrienn központi menedzser
László Tamás főellenőr (észak-dunántúli régió)
Telefon: (06-1) 456-34-38, 70/708-3275
Telefon:30/416-1420
Paprika Sándor művi főellenőr (déli országrész)
Likerné Fábián Rita központi menedzser
Telefon: (06-1) 456-34-34, 70/375-5725
Telefon: 70/375-5746
Polyik Péter központi menedzser
Ellenőrök
Telefon: (06-1) 456-34-74, 30/654-4338
Csortos János területi ellenőr (alföldi régió)
Telefon:70/375-5748
Vörös Ferenc területi ellenőr (dél-dunántúli régió)
Telefon:70/459-9522

Érvényes: a kifüggesztés napját követően kötött új szerződések megkötésekor.

