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Lockers Facility 

Warnings/Legal Consequences   عواقب قانونيةتحذيرات / 
   
 You shall not keep in the Box any material that may 

pose the Box or the Bank to any risk or any materials 

prohibited by the sharia or law or other regulations 

imposed by the local authorities and shall be liable 

to the Bank for any civil and criminal implications 

and damage resulting from violating the  provision 

of the Lease Agreement 

ال يجوز لك االحتفاظ في الصندوق بأية مواد قد تعرض  •  

الصندوق أو البنك ألية مخاطر أو أي مواد محظورة 

أو القانون أو اللوائح األخرى التي  الشريعةبموجب أحكام 

تفرضها السلطات المحلية وستكون مسؤوالً أمام البنك عن 

أي أعمال مدنية، لها آثار جنائية، واألضرار الناتجة عن 

 تهاك أحكام اتفاقية اإليجاران

 If the Bank determines that the Box is posed to any 

risk or contains any dangerous materials, you upon 

request by the Bank shall attend to the Box to empty 

it from such dangerous materials and in case you do 

not attend on the time required, the Bank will have 

the right to obtain a court permission to open the Box 

and empty it from such dangerous materials. 

However, if it is required that such dangerous 

material removed from the Box without any delay 

then a committee of at least three Bank officers may 

do so and prepare a report in this respect 

إذا قرر البنك أن الصندوق معرض ألية مخاطر أو يحتوي  •  

على أي مواد خطرة، فيتعين عليك بناًء على طلب البنك 

الحضور إلى الصندوق لتفريغه من هذه المواد الخطرة 

ك سيحق للبنوفي حالة عدم الحضور في الوقت المطلوب، 

الحصول على إذن من المحكمة لفتح الصندوق وتفريغه 

من مثل هذه المواد الخطرة. ومع ذلك، إذا كان مطلوبًا 

إزالة مثل هذه المواد الخطرة من الصندوق دون أي 

تأخير، فيمكن للجنة مكونة من ال يقل عن ثالثة من موظفي 

 البنك القيام بذلك وإعداد تقرير في هذا الصدد.

 You  shall not be admitted to the Boxes room till you 

pay  the Rent (in case the Lease Agreement is 

automatically renewed) or in case you  do not pay 

any costs and expenses related to the Lease 

Agreement 

 مالصناديق حتى يت غرفةالسماح لك بالدخول إلى لن يتم  •  

يدفع اإليجار )في حالة تجديد عقد اإليجار تلقائيًا( أو في 

 جاراإليبعقد حالة عدم دفع أي تكاليف ومصاريف متعلقة 

• The keys given to you  is the Bank’s property, and 

you  undertake to safeguard, not to copy or give such 

keys to others, and you  further undertake not to 

disclose  the Box’s number or secret code if any and 

acknowledge and agree that you  will be personally 

liable in case of any misuse of the keys and shall bear 

the cost of a procuring a new keys if required and 

any other costs or expenses for repairing and 

opening the Box 

الحفاظ بتُعد المفاتيح الُمقدمة لك ملك للبنك، وأنت تتعهد  •  

، وليس نسخ أو إعطاء هذه المفاتيح لآلخرين، كما عليها

تتعهد بعدم الكشف عن رقم الصندوق أو الرمز السري إن 

وتقر وتوافق على أنك سوف تكون مسؤول بشكل  وجد،

 خدام للمفاتيح وتحمل تكلفةشخصي في حالة أي إساءة است

شراء مفاتيح جديدة إذا لزم األمر وأي تكاليف أو 

 مصاريف أخرى إلصالح الصندوق وفتحه

• You undertake to return the keys of the Box to the 

Bank at the expiry of the lease period of the Box 

and/or termination of the Lease  Agreement. In the 

event that such keys are not returned or where the 

Bank incurs any costs or expenses in relation to the 

Lease  Agreement, the Bank may take any necessary 

legal action to preserve its rights and interest 

فترة  ءتتعهد بإعادة مفاتيح الصندوق إلى البنك عند انتها •  

إيجار الصندوق و / أو إنهاء اتفاقية اإليجار. في حالة عدم 

إعادة هذه المفاتيح أو في حالة تكبد البنك أي تكاليف أو 

نفقات تتعلق باتفاقية اإليجار، حيث يجوز للبنك اتخاذ أي 

 إجراء قانوني ضروري للحفاظ على حقوقه ومصالحه.

• You  shall immediately notify the Bank in writing in 

case both or one of the keys of the Box is lost or 

theft, and you  shall be responsible for any loss or 

damage result during the period from such incident 

till the Bank is notified as afore described. You  shall 

immediately notify the lessor in writing in case the 

lost key(s) is/are found 

يجب عليك إخطار البنك كتابيًا على الفور في حالة ضياع  •  

وستكون  أحدها،أو سرقة كل من مفاتيح الصندوق أو 

مسؤوالً عن أي خسارة أو ضرر ناتج خالل الفترة من هذا 

الحادث حتى يتم إخطار البنك على النحو الموصوف 

يجب عليك إخطار المؤجر كتابيًا على الفور في  أعاله.

 حالة العثور على المفتاح )المفاتيح( المفقودة

• You  undertake to notify the Bank of any change to 

his address and  contact details, and if you  do not do 

so, all notifications and communications with him on 

your  last address given to the Bank shall be valid 

and your  address shall be considered as unknown if 

you  did not respond to the Bank’s communication 

by making a transactional action within 3 months, 

counting from the date of classifying all accounts 

held by you  as “Inactive: Eligible for Dormancy” 

 كتتعهد بإخطار البنك بأي تغيير يطرأ على عنوان •  

افة فستكون ك ذلك،وإذا لم تفعل  ،كبوتفاصيل االتصال 

على عنوانك  كتتم مع التياإلخطارات والمراسالت 

األخير المقدم للبنك سارية ويعتبر عنوانك غير معروف 

إذا لم ترد على اتصال البنك من خالل إجراء معاملة في 

بدًءا من تاريخ تصنيف جميع الحسابات  أشهر، 3غضون 

التي تمتلكها على أنها "غير نشطة: مؤهلة للخمود " و / 
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and/or classifying amounts/safe deposit box as 

“Unclaimed.” 
غير أو تصنيف المبالغ / صندوق الودائع على أنها "

 ُمطالب بها". "
• Governing law and Jurisdiction of Court: the terms 

and conditions of this product shall be governed by 

the federal laws of the UAE as applied by the 

competent court of the UAE to the extent they are 

not in conflict with the principles of Sharia. 

واختصاص المحكمة: تخضع  واجب التطبيقالقانون  •  

شروط وأحكام هذا المنتج للقوانين االتحادية لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة كما تطبقها المحكمة المختصة 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى الحد الذي ال 

 تتعارض فيه مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.
 

 

 

 

 

 

 

 


