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 اع الحديدية دبالتعامل على خزينة اإلي  تفويض

Delegation to Deal on Safe Deposit Box 

Messrs/ Emirates National Bank of Dubai (S.A.E) 

Account No.: _______________ 

Branch: _______________________ 

السادة/ بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.م(

 _______________حساب رقم: 

 ___ ____________________: فرع

I/we ________________________________________ the 

undersigned declare that i/we delegate: 
______________________________________ أقر/نقر أنا/نحن  

 بتفويض: لموقعين ادناهلموقع/اا

Mr./Mrs.: ________________________________________ 

National ID number/passport: ___________________________ 

Profession: ________________________________________ 

Nationality: ________________________________________ 

Address: ________________________________________ 

__________ ____________________ __________دة السيد/السي
__________ _________________ :  جواز سفر رقم / قة رقم قوميبطا

__________ ____________________ __________: المهنة
__________ __________ ____________________: الجنسية
__________ ____________________ __________: العنوان

To deal on our Safe Deposit Box No. ____________________ 

which I/we rented it from the bank following to the contract 

dated ___________ with respect to the following: 

First: To open and/or close the above-mentioned Safe Deposit 

Box that I/we rented from Emirates National Bank of Dubai 

(S.A.E). 

Second: To deposit and/or withdraw all precious objects, 

documents or contents and/or withdraw it. 

Third: To settle any dues related to the Safe Deposit Box. 

Fourth: This delegation shall be valid till notifying Emirates 

National Bank of Dubai (S.A.E) in writing of its cancellation or 

of the termination or ending of the safe deposit box renting 

contract for any reason. 

على   التعامل  اإليداع    /   خزانة  في  بي/بنا    الحديديةخزينة  رقمالخاصة 

مصرفكم  ____________________  من  بإستجارها  قمت/قمنا  والتي 

ذلك في اآلتي:و _ __________بموجب العقد المؤرخ 

لنا   /  الخزينة الحديدية المشار إليها بعاليه والمؤجرة ليو/أو غلق  فتح   :اولا 

 .بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.م(من 

ا  ثميــنة  ثانيا أشياء  من  إيداعه  يرغب  ما  كل  سحب  و/أو  أيداع   ومستندات: 

 .و/أو سحبها واستردادها ومحتويات

ا   لخزينة الحديدية. با سداد اى مستحقات خاصة  :ثالثا

ا  ا  هذا التفويض نافذ المفعـول    يظل   :رابعا ولحين اخطار مصرفكم اإلمارات  وساريا

د ايجار ش.م.م( بتعليمات كتابية تفيد الغائه او انتهاء او انهاء عق)دبي الوطني  

 من األسباب. ألى سبب  الحديدية الخزينة

The client / the delegation issuer Signature: 

Date: ___________ 

:صادر التفويض توقيع العميل /

_ __________التاريخ: 

The delegated person Signature: 

Date: ___________ 

: توقيع الشخص المفوض

_ __________التاريخ: 
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