
 
 

लॉकर करारनामा 
 

करारनामा ललहुन घेणार :-  

राजारामबापु सहकारी बँक लल. पेठ. शाखा--------------- तरे्फ शाखालिकारी  

नाव :- श्री/सौ 

पत्ता:- 

करार नामा ललहुन दणेार :-  

नाव :- श्री/सौ/मे. 

पत्ता:- 

आपल्या बँकेच्या सेर्फ लिपॉझीट व्हॉल्ट मिील लॉकर भाड्याने दणे्याबाबत केलेला अजज आपण मान्य करुन 

आम्हास सेर्फ नं.    मिील       वर्ाजचा लॉकर नं.     ककल्ली नं.    वापरण्यास कदलेबद्दद्दल आम्ही खालील अटी 

व शतीस अलिन राहुन भाि ेकरारनामा ललहुन दते आहोत. 
 

अटी व शती 

1) सेर्फ लिपॉलझट व्हॉल्ट बँकेच्या कामकाजाच्या कदवशी कामकाज वेळेत चालु राहील. 

2) लॉकरिारकास लॉकरमध्ये कार्दपत्रे, दालर्न,े ककवां मौल्यवान वस्तु ठेवण्याव्यलतरीक्त इतर कोणत्याही 

बेकायदशेीर अथवा स्र्फोटक वस्तु ठेवता येणार नाहीत. अशा बेकायदशेीर वस्तु ठेवलेचे बँकेच्या लनदशजनास 

आल्यास अथवा संशय आल्यास त्याबाबत लॉकरिारकावरती योग्य ती कारवाई करणेचा अलिकार बँकेस 

राहील. तसेच सदरच ेलॉकर लॉकरिारक व त्याने लनयकु्त केलेल्या व्यक्ती व्यलतरीक्त इतर कोणालाही वापरता 

येणार नाही. 

3) लॉकरचे ककमान 12 मलहण्याचे भाि ेअर्ाऊ स्वरूपात भरले पालहजे. परंतु  सदर कालाविीत मुदतीपुवी 

लॉकरिारकाने लॉकर सरेन्िर केल्यास जेवढे कालाविीसाठी लॉकर वापरले आहे, तेवढ्याच कालाविीचे लॉकर 

भाि ेघेतले जाईल.दये भाि ेवेळेत न भरलेस लॉकरमध्ये प्रवेश नाकारण्याचा अलिकार बँकेस राहील. 

4) लॉकर भाि ेलतन वर्षे थकीत असल्यास बकेँने लॉकरिारकास नोटीस कदल्यानंतर दखेील मुदतीत भाि ेभरल े

नसल्यास, बँक लॉकर परस्पर ब्रेक ओपन करेल. तसेच सदर लॉकर मिील वस्तचुी यादी तयार करून सवज वस्त ु

बँकेच्या ताब्यात ठेवणेत यतेील. तसचे सदर सवज/अंशता वस्तुचा लललाव करून थकीत भाि ेआलण लॉकर ब्रेक 

ओपन व दरुुस्तीचा खचज वसुल करणेचा अलिकार राहील. याबाबत लॉकरिारकास कोणतेही तक्रार करता 

येणार नाही.   

5) लॉकर, लॉक, ककंवा चावीची सवज दरुुस्ती केवळ बँकेद्वारे अलिकृत लनयुक्त व्यक्तीमार्फज त केली जाईल. 

6) लॉकरिारकाने चावी हरवल्यास, लवलंब न करता बँकेला सूलचत केले पालहजे. लॉकर ककंवा चाव्या 

उघिण्याचे आलण बदलण्याचे सवज शुल्क लॉकर िारकाकिुन वसुल केल ेजाईल. 

7) लॉकर िारकास लॉकर रद्द करावयाचे असल्यास लखेी सुचना दवेुन, बँकेच्या कामकाजाच्या वेळेत लॉकर 

ककल्ली परत करून दये रक्कम भरले नतंर लॉकर रद्द करता येईल. 

8) लॉकर िारकाने लॉकरच्या चाव्या सुरक्षीत टेवाव्यात त्याच्या लॉकरची माहीती व चाव्या इतर कोणालाही 

दवेु नये. 

9) महत्वाच्या ककंवा तातिीच्या र्रजेच्या कारणास्तव बँकेस लॉकर लवभार् आवश्यक वाटेल अशा 

कालाविीसाठी बंद करण्याचा अलिकार राखून ठेवला आह.े बँकेने पुवजसूचना न दतेा लवभार् उघिण्याच्या आलण 

बंद करण्याच्या वेळेत बदल करण्याचा अलिकार राखून ठेवला आह.े 

10) लॉकरिारकाच्या पत्त्यातील कोणताही बदल बँकेला ताबितोब कळवण्यात यावा, अन्यथा बँकेने पोस्टान े

पाठवलेली कोणतीही सूचना ककंवा संपे्रर्षण आपणास लमळालेले आह,े असे र्ृहीत िरणेत येईल. 

11) बँकेने लॉकर संदभाजतील केलेले वेळोवेळी लनयमातील बदल आलण लनयमाचे पालन करणे लॉकरिारकास 

बंिनकारक राहील. 



 
 

12) लॉकरिारकाकिुन दये असणारे लॉकर भाि े साठी त्यांच्या सेर्फ लिपॉझीट लॉकरमिील मालमत्तेवरती 

जनरल लीनचा अलिकार बँकेस रालहल, व सदर मालमत्तेतील संपुणज ककंवा अंशत: मालमत्ता लवक्री करून 

लॉकरचे भाि ेवसलु करणेचा अलिकार बँकेस रालहल.  

 

13) लॉकरिारकाकिुन ठेव घेतली असलेस लॉकर सरेंिर केलेनंतर आलण सदर लॉकरची चावी परत केल्यानतंर 

लॉकर भाि ेककंवा इतर कोणतेही चाजेस दये नसलेस ठेवीची रक्कम परत केली जाईल. 

14) लॉकरिारकास नोटीस कदल्यानंतर लॉकरचे भाि े मध्ये बदल करणेचा अलिकार बँकेकि े असेल, आलण 

ठरवल्याप्रमाणे बदलेले भाि ेलॉकरिारकाने भरणे बंिनकारक असेल. 

15) लॉकर सात वर्षाांच्या कालाविीसाठी इनऑपरेटटव्ह असल्यास आलण लॉकरिारकाचा शोि घेता येत 

नसलेस तसचे जरी भाि े लनयलमतपणे कदले जात असले तरीही, बँक लॉकरमिील वस्तु त्यांच्या 

नॉलमनी/कायदशेीर वारसानंा हस्तातंटरत करण्यास ककंवा वस्तूंची पारदशजक पद्धतीने लवल्हवेाट लावण्याचा 

अलिकार बँकेस राहील. याबाबत कोणतेही कायदलेशर जबाबदारी बँकेवर राहणार नाही. 

16) लॉकरमध्ये ग्राहकान े ठेवलेल्या अथवा घेवुन रे्लले्या वस्तुच े रेकॉिज बँक ठेवत नाही, म्हणुन ग्राहकान े

ठेवलेल्या वस्तुचे लवमा उतरवण्याची जबाबदारी बँकेची राहणार नाही. 

17) लॉकर उघिण्याचा अलिकार आमच्यातरे्फ ज्या कोणास कदला असेल त्याचे नांव, पत्ता व सहीचा नमुना 

आपणांस दऊे. नेमलेला मुखत्यार काढुन अर्र बदलनु टाकावयाचा असल्यास तसे बकेँस लेखी कळवु. तत्पुवी 

बँकेच्या दप्तरी दाखल नावं असलेल्या मुखत्याराच्या सवज व्यवहारास आम्ही जबाबदार राहु. याबाबत 

कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी बँकेवर राहणार नाही.  

18) सेर्फ लिपॉझीट व्हॉल्टमिील लॉकसज भाड्याने दणे्याबाबतचे आपले सवज लनयम आम्ही वाचले असुन त े

आम्हास सवजस्वी मान्य आहते. यापुढे सदर लनयमात बँक वेळोवेळी जो बदल करील तो सवज आमच्यावर 

बंिनकारक राहील.  
   

हा करारनामा आम्ही राजीखशुीने व अक्कलहुशारीन ेललहुन दते आहे. 

सदर लॉकरसाठी वारस म्हणुन आम्ही 

श्री----------------------------------------------------- पत्ता 

नात-े---------------------------------------------- याची नमंेणुक करीत आह.े 

 

करारनामा ललहुन दणेार                                     करारनामा ललहुन घेणार      

1-----------------------------------                      राजारामबापु सहाकारी बँक लल पेठ 

2 ----------------------------------                       शाखा--------------------------तरे्फ      

3------------------------------------                     शाखालिकारी                     

                                                                   श्री-------------------------------      

टठकाण----------------------                          

कदनांक----------------------                       


