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  خزينة حديدية إيجارعقد 

  
  /    /     يالكويت ف

  
  : إلىعلى أن يؤجر خزينة حديدية المبين تفاصيلها أدناه ) هذا العقد فيالمسمى بالبنك ) (ك.م.ش(يوافق بنك برقان 

  )هذا العقد فيالمسمى بالمستأجر (.........................................................................اسم العميل

  .........................................رقم البطاقة المدنية

  ...........................................................................ان العميلعنو

  )كبير –متوسط  -صغير(  ...................حجم الصندوق المطلوب

  ..............................رقم الصندوق

يخصم من حساب العميل لـدى البنـك   و )قابل للتغيير وفقا لما يقرره الطرف األول(  يدفع مقدماك .د..........قدرة ييجار سنوإب

 ...........................رقم

  توقيع العميل  توقيع المفوض  رقم البطاقة المدنية  اسم المفوض بإدارة الصندوق
  

 

   

  
 

 

 

 
 

  

  
  ارــــــــــــيجإلا روطــــــــــش

  
خـر  آللم يخطر أحد الطـرفين الطـرف ا   مدة هذا العقد سنة تبدأ من تاريخ توقيعه قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما .1

نهـاء  إقل ، واستثناءا من ذلك فانه يحق للبنك ألصلية للعقد أو المجددة بشهر على األعدم التجديد قبل انتهاء المدة ا يبرغبته ف
 .قلألخطار بشهر على اإلالمستأجر قبل الموعد المعين لخطار إوقت شريطة  يأ يالعقد ف هذا

عهدته، ومن المتفق عليه أن البنك غير مسـؤول   يف يد البنك باتخاذ الحيطة والتدابير المعقولة للحفاظ على الممتلكات التهيتع .2
 .ته بموجب هذه الشروطتنفيذ التزاما يوقصر ف ةاتخاذ التدابير المعقول يذا قصر فإال إ
البنك من يعينها  يللبنك وبموجب الشروط الت ييسمح للمستأجر باستعمال الخزنة خالل ساعات معينة من أوقات العمل الرسم .3

 .خر ، ويتعهد المستأجر بأن يحسن استعمال الخزينة وبعنايةآلوقت 
غيـره وال يسـمح    إلىجزء منها  يير الخزينة أو أيسمح له بتأج للمستأجر بالذات وال ين حق االنتفاع بالخزينة هو شخصإ .4

شياء الثمينـة  أليداع اإلال إيسمح باستعمال الخزينة  أخر ، كما ال إلىبتحويل حق المنفعة فيه  شخص أخر وال إلىبتخصيصها 
يجوز للمستأجر أن يحيل أيا من حقوقه أو التزاماته الناشئة عن هـذا   خرى ، وعلى وجه العموم فانه الألوالممتلكات الشبيهة ا

 .الغير إلىالعقد 
عنـد انتهـاء عقـد    ويتعهد المستأجر بردهما  ا المفتاحان الوحيدان لقفل الخزينةهم) يأصلى وثان(سيعطى للمستأجر مفتاحان  .5

ينشأ عن ذلـك بمـا فيـه     مل المستأجر كافه مايتح او كالهما وفى حال ضياع أحد هذين المفتاحين، سبب كان ألييجار إلا
ل مفاتيح الخزينة بمفاتيح عمال الالزمة الستبداأل، على أن جميع ا قفل ومفتاحين جديدينالالضياع وثمن تكاليف معالجة هذا 

 .ن من قبل البنكستتم من خالل أشخاص معينيجديدة 
يداع أية إأو مواد خطرة ، وبصفة عامة يمتنع المستأجر عن  يداع سوائل أو مواد ذات خصائص انفجاريةإيسمح للمستأجر ب ال .6

وعلى المستأجر أن يسمح للبنك لدى طلبه بتفتيش محتويات الصـندوق  . مواد أو أشياء تهدد سالمة المكان أو مخالفة للقانون
 .خر بغية التأكد من مراعاة تنفيذ هذه الشروطآلمن وقت 

وط الواردة بهذا العقد يعتبر هذا العقد مفسـوخا مـن   من الشر أليمخالفة المستأجر  ميعاده أو ييجار فإلحالة عدم تسديد ا يف .7
ـ   يمع حق البنك فنذار أو اللجوء للقضاء ، إعذار أو أتلقاء نفسه ، وذلك دون   يالرجوع على جميع الممتلكات المودعـة ف

لخزينة والحصول على أمـر مـن قاضـى    ويحق للبنك منع المستأجر من استعمال ا.الخزينة تأمينا لحقوقه لدى المستأجر 
  .الغاية لهذه يمور المستعجلة بفتح الخزينة بحضور من ينتدبه القاضألا
  )للتغيير وفقا لما يقرره الطرف األولقابل (  .ك كتأمين على الصندوق مرة واحدة فقط.د.........يقوم المستأجر بدفع مبلغ .8
 .الخزينةيجوز للمستأجر أن يعين وكيال خاصا عنه الستعمال  .9
حال تغييـر   يليه ، وعلى المستأجر فإعنوان المستأجر المذكور بهذا العقد يعتبر قد سلم  إلىنذار يرسل بالبريد إشعار أو إ أي .10

  .بالغ البنك بذلك رسمياإعنوانه 
 يفـة بنظـر أ  تحرر هذا العقد بدولة الكويت وتم التوقيع عليه بها ويخضع لقوانينها وتختص محاكم العاصمة بدرجاتها المختل .11

 .بند من بنوده ينزاع ينشأ عن هذا العقد أو تفسير أ
  
  

  
  بنك برقان                                                       المستأجرعن 


