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صندوقاماناتخاورمیانه

ویرایش چهارم :تیر ۱۳۹۴

صندوق امانات

نکات امنیتی

صندوق امانات بانک خاورمیانه برای افزایش هرچه بیشتر اطمینان خاطر مشتریان گرامی پیشبینی
شده است .این صندوقها در مقابل خطرات احتمالي مانند آتش سوزی ،سرقت و  ...از ضریب ایمنی بسیار
باالیی برخوردار هستند و از اموال ،اسناد و اشیاء مورد نظر متقاضیان حفاظت میکنند.

شرایط عمومی
● استفاده از این صندوقها برای اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت معامله داشته باشند
امکانپذیر است.
● مشتریان محترم میتوانند با مراجعه به هر یک از شعب بانک خاورمیانه نسبت به اجاره صندوق
اقدام نمایند.
● متقاضیان بايد در یکی از شعب بانک خاورمیانه حساب سپرده داشته باشند.
● دسترسی به صندوق امانات در ساعات اداری امکانپذیر است.
● صندوق امانات صرفاً برای استفاده شخص متقاضی است و استفاده مشترک از آنها مقدور
نمیباشد ولی مشتریان میتوانند برای استفاده از صندوق به اشخاص دیگر وکالت دهند.

شرایط اجاره
● حداقل مدت اجاره صندوقها یک سال است و برای مدت کمتر از آن اجاره یک سال دریافت
میشود.
● اجاره بهاي ساالنه و مبلغ وديعه براساس ابعاد صندوق و مقررات مربوط به واگذاري صندوق امانات
بانک خاورمیانه تعیین میشود.

● قفل مشتری دارای دو کلید است (اصلی و یدک) که در زمان اجاره به او تحویل داده میشود.
● بانک نسبت به محتویات صندوق امانات بیاطالع بوده و تنها مالک یا نماینده قانونی وی از
محتویات آن مطلع میباشند.

ابعاد صندوقها به میلیمتر
طول

عرض

ارتفاع

کوچک

500

281

91

متوسط

500

281

141

بزرگ

500

281

291

مدارک الزم برای انعقاد قرار داد
● تکمیل فرم قرارداد و امضای آن
● ارائه اصل و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی
● ارائه اصل و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی وکیل (در صورت معرفی وکیل)
●  2قطعه عکس 3×4
● ارائه اساسنامه شرکت به همراه آخرین روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی

