AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI
Depozit seyfinin icarəyə verilməsi haqqında
MÜQAVİLƏ m
şəhəri

« » _________ 200

Bir tərəfdən Azərbaycan Respublikası Milli Bankının 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 sayl ı lisenziyası olan və irəlidə
«Bank» adlanacaq «Azərbaycan Beynəlxalq Bankı» ASC _____________________________________________ şəxsində,
və irəlidə «Müştəri» adlanacaq ____________________________________________ şəxsində aşağıdakılar haqqında bu
Müqaviləni bağlamışlar:

1.

Müqavilənin predmeti

1.1. Bank irəlidə «Seyf» adlanan __________ saylı depozit seyfini v ə bu seyfin açarını Müqavilə imzalandığı
tarixdən etibarən _______ müddətinə müvəqqəti istifadə üçün Müştəriyə icarəyə verir.
1.2. İcarəyə verilən depozit seyfi iki qıfıl və iki açar ilə təmin olunur və hər iki qıfıl və hər iki açar biri- birindən fərqlənir.
Açarın biri ilə yalnız qıfılın biri açıla bilər, açarın ikincisi ilə, yalnız ikinci qıfıl açıla bilər. Seyf yalnız hər iki açarın bir
yerdə istifadəsi nəticəsində açıla və bağlana bilər.

2.

Komisyon haqları

2.1. Müştəri depozit seyfinin icar əsi üzrə ƏDV daxil olmaqla ----- manat məbləğində olan komisyon haqqını müqavilənin
müddətinin əvvəlində Banka tam həcmdə ödəyir.
2.2. Müddətdən asılı olmayaraq komisyon haqqı bu Müqavilənin başlandığı tarixdən qabaqcadan, tam şəkildə, ƏDV ilə
birlikdə İcarə müqaviləsində göstərilən müddətə görə ödənilir.
2.3. Ödəniş gecikdirilən halda, Müştərinin seyfə buraxılması yalnız tam borc ödənildikdən sonra mümkündür.
2.4. Əgər seyfdən istifadə müddəti bitdikdən sonra Müştəri bu müqaviləyə xitam verməmiş və müvəqqəti istifadəyə
götürdüyü seyfi Banka t əhvil verməmişdirsə, bu halda müqavilə Müştərinin seyfdən istifadə hüququ ilə birlikdə
avtomatik olaraq eyni müddətə, yəni əvvəl bağlanılan müddətə uzadılmış sayılır.
2.5. İcarə müqaviləsinə Müştəri tərəfindən vaxtından əvvəl xitam verildiyi halda, Müştəri tərəfindən artıq Banka ödənilmiş
icarə haqqı Bank tərəfindən ona geri qaytarılmır.

3.

Müştərinin bəyanatı və təminatları

3.1. Müştəri seyfdə saxlanılan əşyaların üzərində həbs və ya qadağa olmadığını, kredit və digər öhdəliklərinin icrasının
təminatı kimi çıxış etmədiyini bəyan edir.
3.2. Müştəri seyfdə yalnız qiymətli və ya digər dəyərli əşyaların saxlanılmasına və heç bir silah, narkotik madd ələr,
partlayıcı maddələr, radioaktiv, kimy əvi aktiv və zəhərləyici maddələrin seyfdə saxlanmamasına təminat verir.

4.

Tərəflərin hüquqları

4.1. Müştərinin aşağıda göstərilən hüquqları vardır:
4.1.1. Müştəri müvəqqəti istifadəyə götürdüyü seyfdə yalnız pul vəsaitlərinin, ləl-cavahiratın, sənədlərin, səhmlərin,
qiymətli kağızların və s. qiymətlilərin və əmlakının saxlanılması üçün istifadə edə bilər.
4.1.2. Bank istismar t ələblərinə uyğun olmayan seyfi verdikd ə Müştəri müqaviləsini ləğv edə bilər.
4.1.3. Müştəri mövcud qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada seyfdən istifadə hüququnu və orada saxlanılanları
fiziki və ya hüquqi şəxsə vərəsəlik qaydasında rəsmiləşdirə bilər.
4.1.4. Müştəri qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada öz adından üçüncü şəxslərə seyfdən istifadə hüququnu
verə bilər.
4.1.5. Müştəri istənilən vaxt Banka bir ay qabaqcadan yaz ılı şəkildə ərizə ilə müraciət edərək depozit seyfinin icar əyə
verilməsi haqqında müqaviləyə birtərəfli qaydada xitam verə bilər.
4.1.6. Müştəri vəfat etdikdə seyfdən istifadə hüququ Azərbaycan Respublikas ının qüvvədə olan qanunvericiliyinə
uyğun olaraq onun qanuni varisin ə keçir. Hüquqi şəxs olan müştəri yenidən təşkil olunduqda seyfdən istifadə
hüququ həmin hüquqi şəxsin qanuni varisinə keçir. Hüquqi

şəxs olan müştəri ləğv olunduqda seyfin istifad əsi ilə bağlı məsələlər qanunvericilikdə
nəzərdə tutulmuş qaydada həll edilir.
4.2. Bankın aşağıda göstərilən hüquqları vardır :
4.2.1. İcarəyə götürülən seyf Müştərinin təqsiri üzündən və ya ehtiyats ızlığı nəticəsində
zədələndikdə onu Müştərinin hesabına təmir etmək.
4.2.2. Müştəri icarəyə verilən seyfin açarını itirdikdə müəyyən olunmuş qaydada Müştərinin
hesabına seyfin qıfılını sökmək və yenidən quraşdırmaq .
4.2.3. Müştəri depozit seyfinin a çarını itirdikdə o, Banka müvafiq ərizə ilə müraciət edir. Müştərinin
müraciəti əsasında Bankda xüsusi Komissiya yaradılır və seyfin açılması həmin Komissiyanın
və bilavasitə müştərinin və ya onun qanuni nümayəndəsinin iştirakı ilə təmin edilir. Yeni qıfılın
quraşdırılması, yeni açarların hazırlanması və bununla bağlı digər xərclər Bank tərəfindən
müştəridən tutulur.
4.2.4. Müştərinin silah, narkotik maddələr, partlayıcı maddələr, radioaktiv, kimyəvi aktiv və
zəhərləyici maddələr saxlaması aşkar olduqda müqaviləni birtərəfli qaydada ləğv etmək.
4.2.5. Müştərinin seyfdən istifadəsi İcarə müqaviləsinə əsasən aparılmırsa və (və ya) mövcud
qanunvericilik ilə ziddiyyət yaradırsa, o halda birt ərəfli qaydada İcarə müqaviləsinə xitam
4.2.6. vermək.
4.2.7. Depozit seyfinin icar əyə verilməsi haqqında müqavilənin müddəti bitdikdən
müqavilənin növbəti müddəti ərzində gəlmədiyi halda, Bank t ərəfindən müştəri
müqavilənin ləğv edilməsinə dair məhkəməyə iddia ilə müraciət etmək.
4.2.8. Seyfdə təhlükəsizlik baxımından şübhə doğuran əşya qoyulması aşkar olduqda
ya onun qanuni nümayəndəsinin iştirakı ilə seyfə qoyulanlara baxış keçirmək.

5.

sonra müştəri ilə
bağlanılmış
Müştərinin və

Tərəflərin vəzifələri və öhdəlikləri

5.1.
Müştərinin aşağıda göstərilən öhdəlikləri vardır:
5.1.1. Seyfdən bu müqavilənin 4.1-ci bəndinə uyğun olaraq istifadə etmək və hazırkı müqavilədə
göstərilən bütün məhdudiyyətlərə dəqiq və hər zaman riayət etmək.
5.1.2. Müqavilədə müəyyən edilmiş müddətdə komisyon haqqını ödəmək.
5.1.3. Bu müqaviləyə xitam verildikdən sonra seyfi saz halda Banka qaytarmaq.
5.1.4. Müştərinin təqsirindən seyf zədələndiyi halda, seyfin z ərər dəymiş günə müəyyənləşən tam
dəyərini ödəmək.
5.2.
Bankın aşağıda göstərilən öhdəlikləri vardır:
5.2.1. Bu müqavilənin 1.1-ci bəndinə əsasən Müştəriyə müvəqqəti istifadə üçün seyfi icarəyə
vermək.
5.2.2. Müştəriyə tam işlək vəziyyətdə olan seyf acarını təhvil vermək.
5.2.3. Seyflərin saxlanılan yerin mühafizəsini təmin etmək və Müştəriyə depozit seyfinin icarə
müqaviləsinin və onun şərtləri barəsində məlumatın məxfi saxlanılmasına təminat vermək.
5.2.4. Seyfdə saxlanılan əşyaların salamatlığının təmin edilməsini, o cümlədən də üçüncü şəxslərin
qəsdlərindən və tələblərindən müdafiəsi üçün tədbirlər görmək.
5.2.5. Seyfdə saxlanılan əşyalar Bankın günahı ucbatından itirildikdə və zədələndikdə və bu sübut
olunduqda saxlanılan əşyaların dəyərini Müştəriyə ödəmək.
5.2.6. Bankın iş günlərində, depozit seyflərinin saxlanılan yerin işlədiyi vaxt çərçivəsində, Müştərinin
seyfdən maneəsiz istifadə etməsini təmin etmək.
5.2.7. Müştərinin icarəyə götürdüyü seyfdən istifadə edilməsi zamanı, Bank işçisinin və (və ya) hər
hansı üçüncü şəxsin iştirakı olmadan yerinə yetirməsini təmin etmək.
5.2.8. Bu Müqavilə üzrə öhdəliyin yerinə yetirmədiyinə görə tərəflər Azərbaycan Respublikası
qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

6.

Tərəflərin məsuliyyəti

6.1.
Bank yalnız Müştərinin və yaxud onun qanuni nümayəndəsinin depozit seyfinə buraxılmasının və
istifadəsinin təmin edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.
6.2.
Bankın məsuliyyət daşımadığı hallar:
6.3.
Bank qanunvericilikd ə nəzərdə tutulmuş hallarda Müştərinin seyfində saxlanılanlarla bağlı
götürülmə baş verdiyi halda v ə ya bu kimi digər hallarda həmin saxlanılanlara hər hansı ziyan
dəydikdə bu baş verənlər üçün məsuliyyət daşımır.
6.4.
Bank hər hansı fors-major hadisəsi (yanğın, zəlzələ, müharibə, hər hansı terror hadisəsi, dövlət
çevrilişi, tərəflərin iradəsindən asılı olmayaraq baş verə biləcək hər hansı hadisə ) baş verdikdə və
bu halda seyfdə saxlanılanlar itirilərsə və ya tamamilə məhv olarsa və ya zərər dəyərsə bunlar
üçün məsuliyyət daşımır;
6.5.
Bank Müştərinin silah, narkotik maddələr, partlayıcı maddələr, radioaktiv, kimy əvi aktiv və
zəhərləyici maddələri seyfdə saxlamasına məsuliyyət daşımır;

6.6. Bank Müştərinin seyfə qoyduğu saxlananların tərkibinə, dəyərinə və sayına görə heç bir məsuliyyət daşımır.

7.

Mübahisələrə baxılması

7.1. Bu Müqavilənin icrası və ləğvi zamanı baş verə biləcək bütün mübahisələr tərəflər arasında danışıqlar yolu ilə həll
edilir.
7.2. Mübahisələr danışıq yolu ilə nizama salınmadıqda Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyin ə uyğun
olaraq Azərbaycan Respublikas ının məhkəmələrində həll edilir.

8.

Müqavilənin müddəti. Müqavilənin dayandırılması və ləğv edilməsi

8.1. Bu müqavilə imzalandığı tarixdən qüvvəyə minir və müqavilə bir gün və ya bir il müddətinə bağlanılır (müqavilənin
müddəti müştəridən asılıdır). İcarə müddəti bitdikdən sonra müştəri müqaviləyə xitam vermədiyi halda, onunla
bağlanmış müqavilə avtomatik olaraq əvvəl bağlanılmış müddətə uzadılır.
8.2. Müqaviləyə Müştərinin yazılı müraciətinə əsasən, habelə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər əsaslar olduqda
xitam verilə bilər.
8.3. Bank Müştərinin seyfdən istifadə etməsinə aşağıdakı hallarda imtina etmək və ya müvəqqəti olaraq dayandırmaq
hüququna malikdir.
8.3.1. Komisyon haqqı vaxtında ödənilmədiyi halda;
8.3.2. Müştəri tərəfindən seyfdən təyinatına uyğun istifadə edilmədiyi halda;
8.3.3. Bu Müqavilənin şərtləri pozulduğu halda.

9.

Xüsusi şərtlər

9.1. Bu müqavilənin imzalandığı tarixdən bütün əvvəlki yazışmalar və danışıqlar qüvvəsini itirir.
9.2. Bu müqavilə üzrə bütün dəyişiklik və əlavələr yalnız yazılı şəkildə rəsmiləşdirildikdə və hər iki tərəfdən imzalarla
təsdiq edildikdə etibarlıdır.

10. Tərəflərin ünvanları və rekvizitləri
"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC
Ünvan: Nizami küçəsi, 67 Telefon: 493
00 91 Faks: 493 40 91 Teleks: 142159
DOST AI SWIFT: IBAZAZ2X

İmza: __________________________

İmza:

M.Y.

