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 األساسية  بيان الحقائق
 تسهيل صناديق األمانات

األمانات الشخصية للعميل الذي يرغب في حفظ مستنداته  خدمة صناديق( )البنكيقدم المصرف 
المهمة ومقتنياته الثمينة في مكان آمن في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة وفي مواقع 

 مناسبة لراحة بال كاملة.
  العميل المؤهل

 ب جاري أو حساب توفير لدى المصرف.حسا ممن لديهم لجميع العمالءتتوفر هذه الخدمة 
 

  فترة إلغاء الشراء
 " على هذه الخدمة.إلغاء الشراءال تنطبق فترة "

 
  المستندات المطلوبة

 "( موقعة في حضور ممثل عن المصرف.االتفاقيةاتفاقية تأجير صندوق األمانات )" 
 )بطاقة الهوية اإلماراتية سارية المفعول )للمواطنين والمقيمين 
 السفر ساري المفعول جواز 
 )إقامة سارية المفعول )للمقيمين 

 أنواع صناديق األمانات المتاحة لإليجار:

 اإليجار السنوي  النوع
 )بالدرهم(

 التأمين القابل لالسترداد 
 الفروع )بالدرهم(*

 جميرا ، أبوظبي ، العين 2,000 1,000 صغيرة
 جميرا ، أبوظبي ، العين 4,000 2,000 متوسطة

 جميرا ، أبوظبي ، العين 5,000 3,000 ةكبير 
 جميرا 10,000 2,000 كبيرة جدا  
 جميرا 10,000 2,500 ضخمة

 عند انتهاءتأمين لمرة واحدة )قابل لالسترداد( يدفع عند تأجير صندوق األمانات ويسترد  *  
 مدة الخدمة.
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 األساسية  بيان الحقائق
 تسهيل صناديق األمانات

 إمكانية الوصول
 .رسمية للفرعاليمكن الوصول إلى جميع الصناديق خالل ساعات العمل 

 
  استبدال لمفاتيح الصندوق المفقودة

 فتح بالغ لدى الشرطة 
  فيه الصندوق  الذي يتواجدتقديم طلب للحصول على مفاتيح بديلة إلى الفرع 
  تقديم نسخة عن البالغ المقدم إلى الشرطة إلى المسؤولين في الفرع 
 ين(بطاقة الهوية اإلماراتية سارية المفعول )للمواطنين والمقيم 
  جواز السفر ساري المفعول 
 )إقامة سارية المفعول )للمقيمين 
  يقوم المصرف بفتح الصندوق في حضور العميل واستخراج مفاتيح جديدة. يدفع العميل

 درهم  1,000/-رسوم بدل فاقد عن المفاتيح المفقودة تقدر بمبلغ 
 

 اغالق صناديق األمانات 
 مثل المصرفالتوقيع على إلغاء االتفاقية في حضور م 
 )بطاقة الهوية اإلماراتية سارية المفعول )للمواطنين والمقيمين 
  جواز السفر ساري المفعول 
 )إقامة سارية المفعول )للمقيمين 
  التأكد من عدم وجود أي التزامات على العميل )رسوم إيجار غير مدفوعة / رسوم تغيير

 القفل / المفتاح(
  محتويات الصندوق إخراج 
 ( مفاتيح إلى المصرف 2تسليم عدد ) 
  .لن يتم إعادة رسوم تأجير الصندوق في حالة اغالق الصندوق أثناء سريان فترة اإليجار 
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 األساسية  بيان الحقائق
 تسهيل صناديق األمانات

  األحكام والشروط األساسية
، ويتعهد ملك للمصرفمفاتيح الصندوق التي يحصل عليها العميل من المصرف هي  (أ

حمل المسؤولية الشخصية في العميل بالمحافظة عليها وعدم نسخها كما يقر ويوافق على ت
إن ُطلب ذلك وأي  جديدة،حالة سوء استخدامها، إضافة إلى تحمل تكاليف توفير مفاتيح 

 .وفتح الصندوق تكاليف أو مصروفات أخرى لتصليح 
 

إلغاء يتعهد العميل بإعادة مفاتيح الصندوق إلى المصرف عند انتهاء فترة اإليجار و/أو  (ب
ي إجراء قانوني ضروري للمحافظة على حقوقه . يحق للمصرف اتخاذ أالصندوق 

ومصالحه في حالة عدم إعادة مفاتيح الصندوق إلى المصرف و/أو وإذا تكبد المصرف أي 
 .مفاتيح الصندوق خسارة أو تكاليف أو مصروفات نتيجة لعدم إعادة 

 
يجب على العميل إبالغ المصرف كتابيا  وعلى الفور في حالة فقدان أو سرقة كال  (ج

احين أو مفتاح واحد ويتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر يحدث خالل الفترة المفت
الممتدة من تاريخ وقوع الحادثة حتى تاريخ إبالغ المصرف. يجب على العميل توجيه 

 رسالة مكتوبة إلى المصرف فور العثور على المفتاح المفقود/المفاتيح المفقودة.
 

أو تعديل أحكام وشروط اتفاقية تأجير صندوق يحق للمصرف، من وقت إلى آخر، تغيير  (د
 إلى العميل. يوما  يرسل( 60األمانات بموجب إشعار خطي مسبق مدته ستين )

 
لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.  ويفسر وفقا  الحقائق األساسية الماثل  يخضع بيان  (ه

 قد ينشأ بين األطرافوتختص محاكم دولة اإلمارات العربية المتحدة بالنظر في أي نزاع 
 

 تنبيه
  أو  ُتعرض الصندوق يجب على العميل عدم استخدام الصندوق لالحتفاظ بأي مواد قد

ألي مخاطر وعدم االحتفاظ بأي مواد محظورة بموجب القانون أو أي اللوائح  المصرف
األخرى   المفروضة من السلطات المحلية واالتحادية ويكون العميل مسؤوال  في مواجهة 

أي اضرار ناتجة عن مخالفة وحكام  جنائية وعنالمصرف عن أي تبعات مدنية أو 
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 األساسية  بيان الحقائق
 تسهيل صناديق األمانات

 االتفاقية.
 على أي مواد خطرة، فيجب على  الصندوق يحتوي  وقت أنالمصرف في أي  إذا قرر

محتويات الصندوق فور استالمه طلبا  من المصرف بذلك. ويحق للمصرف  العميل افراغ
ت المحدد، اللجوء إلى المحكمة الستصدار أمر بفتح في حالة عدم تنفيذ الطلب في الوق

غير أنه إذا اتضح أن الصندوق يحتوي على مواد خطرة   محتوياته. وإفراغه منالصندوق 
( ثالثة 3لجنة مكونة من ) تأخير، فستقوموأنه يجب إخراجها على وجه السرعة دون أي 

 .هذا الخصوصمحتويات الصندوق وإعداد تقرير ب المصرف بإخراجموظفين في 
  لن  يسمح المصرف للعميل بالوصول إلى غرفة الصندوق إذا لم يقم  بدفع رسوم إيجار

الصندوق )في الحاالت التي  ُتجدد فيها االتفاقية تلقائيا ( أو عدم دفع أي تكاليف و/أو 
 مصروفات تتعلق باالتفاقية.

 
 الصناديق غير المطالب بها 

 في الحاالت التالية: به أنه ُمطالبيصنف الصندوق على  
( 3عندما تظل رسوم إيجار الصندوق قائمة دون سداد لفترة تزيد عن ثالث ) (أ

 سنوات.
عدم تلقي المصرف ردا  من العميل أو عدم اتخاذ العميل أي ترتيبات بديلة فيما  (ب

 بالصندوق.يتعلق 
أنه  المصرف علىتصنيف الحساب الجاري أو حساب التوفير المفتوح لدى  (ج

 .حساب خامد
( أشهر من تاريخ 3عدم استالم المصرف ردا  من العميل في غضون ثالثة ) (د

على المصرف في هذه الحالة تقديم طلب إلى  العميل، يجب اإلخطار إلىإرسال 
بشأن  الصندوق والتوجيهالمحكمة لتعيين من تراه مناسبا  لإلشراف على عملية فتح 

ها في الصندوق أو تعيين كيفية التصرف في المحتويات التي يتم العثور علي
 قضائي.حارس 

( سنوات من 5خمس ) بها لمدةإذا بقيت الذمم المدينة للصندوق غير مطالب  (ه
يجب على المصرف تحويل القيمة  العميل،تاريخ آخر معاملة أجريت على حساب 
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 األساسية  بيان الحقائق
 تسهيل صناديق األمانات

الصافية )بعد خصم رسوم المصرف إن وجدت( إلى حساب األرصدة غير 
 مدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.الحسابات الخا –المطالب بها 

 
 استفسارات و/أو شكاوى أخرى 

يستطيع العميل الحصول على معلومات إضافية حول هذا المنتج / الخدمة أو تقديم أي شكوى إلى 
أو اإلتصال بالرقم  sraf.aeinfo@almaالمصرف من خالل إرسال رسالة إلى البريد اإللكتروني 

60052999. 
 

 إقرار وتعهد العميل
  األساسية الماثل. بيان الحقائقيقر العميل باستالم وفهم هذه 

 
 ايضا  باستالم وفهم امتيازات وأسعار ومزايا ومخاطر ورسوم المنتج/ الخدمة  يقر العميل

 األساسية. ئقبيان الحقاإضافة إلى حقوق والتزامات العميل المنصوص عليها في 
 

  ي يقر ويوافق العميل بأنه يحق للمصرف أن يقوم من وقت إلى آخر بتعديل أحكام أي
 وشروط المصرف جميع أحكاملتقديره المطلق وبما يتماشى مع  مصرفية وفقا  خدمات 

 المطبقة من خالل األحكام والشروط العامة للخدمات المصرفية المقدمة من المصرف.
 

  األمانات األساسية الماثل األحكام والشروط التي تحكم صندوق  يوضح بيان الحقائق
إلى   اتفاقية تأجير صندوق األمانات. سوف ُتطبق األحكام والشروط الخاصة  باإلضافة

ببيان الحقائق األساسية الماثل في حالة وجود اختالف بينها وبين أحكام وشروط اتفاقية 
 تأجير صندوق األمانات.

 
 

mailto:info@almasraf.ae
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 األساسية  بيان الحقائق
 تسهيل صناديق األمانات

  1العميل 
 :     االسم

 : رقم بطاقة الهوية / جواز السفر 
 :   توقيع العميل 

 :    التاريخ 
 

  2العميل 
 :    االسم 

 : رقم بطاقة الهوية / جواز السفر 
 :   توقيع العميل 

 :    التاريخ 
 

  3العميل 
 :    االسم 

 : رقم بطاقة الهوية / جواز السفر 
 :   توقيع العميل 

 :    التاريخ 
 
 


