عقد رهن وديعة وخطاب مقاصة لخزانة الحفظ اآلمن
DEPOSIT UNDER LIEN AND LETTER OF SET OFF FOR SAFE DEPOSIT LOCKER
1.In consideration of the Bank granting or continuing to grant Safe Deposit
Locker (SDL) to ____________________________________________________________________
(the “Lessee”), the undersigned does hereby charge, assign, transfer and
makes over to the Bank all the undersigned’s right, title, claim and interest
in the monies payable to the undersigned pursuant to the terms of the
Deposit Receipt(s) described below (“Deposit”).
2. The undersigned hereby agrees that the Bank shall have a possessing lien
over the deposit stated below and all deposits maintained by the
undersigned, singly or jointly with a third party, with Emirates NBD Bank
PJSC. The Bank may at any time and without notice combine and consolidate
all or any of the deposits held in the Lessee’s name, either singly or jointly
with a third party, and/or set off against any such deposits in whatsoever
currency which the undersigned may hold with the Bank, either singly or
jointly with a third party, at any of its branches.
3. The undersigned confirms that this charge shall subsist on the Deposit
with all accrued interest, all renewals of the Deposit, whether for increased
or reduced amounts, or whether the Deposit is combined with other
deposits held by the Bank in the undersigned’s name, until the Safe Deposit
Locker (SDL) by the Lessee(s) is surrendered with the fees, charges and
expenses.
4. The undersigned does hereby irrevocably authorize the Bank to apply the
Deposit with all accrued interest on or before its maturity towards
satisfaction of the fees or charges of the Lessee, resulting from the Lessee’s
Safety Deposit Locker without notice or reference to the undersigned. The
bank shall have the right to liquidate the deposit to settle the Lessee’s other
obligations with the bank.
5. The undersigned hereby authorizes the Bank to transfer monies in the
Deposit with all accrued interest in one or more accounts in the Bank’s
name or in the name of the Lessee with any other branch of the Bank.
6.The undersigned hereby undertakes to renew the Deposit until the Safe
Deposit Locker leased by the Lessee is surrendered with fees, charges and
expenses.
7. The undersigned further undertakes not to withdraw, transfer, pledge or
otherwise dispose or encumber the Deposit until the Safe Deposit Locker
leased by the Lessee is surrendered with fees, charges and expenses. This
Deposit under Lien and Letter of Set Off will continue to be valid and
enforceable notwithstanding any change in the constitution or ownership
of the undersigned, the Lessee(s) and notwithstanding any merger or
amalgamation of the Bank or any change in its constitution.
8. The undersigned hereby irrevocably agrees that this Deposit under Lien
and Letter of Set Off shall be governed by and construed in accordance with
the laws of the United Arab Emirates. Courts will have non-exclusive
jurisdiction over any disputes arising under this Deposit under Lien and
Letter of Set Off.
9. All charges, commissions and fees are exclusive of Value Added Tax or any
other similar sales tax (VAT). The Lessee hereby agrees to pay an amount in
respect of any applicable VAT.
10.The undersigned has read this Deposit under Lien and Letter of Set Off
and confirms that the contents of this Deposit under Lien and Letter of Set
Off have been explained to the undersigned and that the undersigned is
aware of the obligations, liabilities and rights hereunder.
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 يوافق المستأجر بموجبه على أن يسدد. مبيعات أخرى مماثلة
.قيمة ُمضافة معمول بها
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