
درهمالر�سوم		والنفقات	

1
500ر�سوم ال�سحب النقدي

75ر�سوم تبديل البطاقة

230ر�سوم ال�سداد املتاأخر 

�سورة طبق الأ�سل عن ك�سف الح�ساب

)قبل اآخر ك�سف(

45 )لكل ك�سف ح�ساب(

100ر�سوم ال�سيك املرجتع

65ر�سوم ن�سخة ق�سيمة الم�ستريات

100ر�سوم �سركات التو�سيل العالمية

100ر�سوم معاملة �سيك البطاقة الئتمانية*

غري مطبقةر�سوم معاملة حتويل الر�سيد

ر�سوم الغاء �سيك بطاقة الئتمان/ حتويل ر�سيد/

�سمارت كا�ش
249

500ر�سوم اإجراءات خدمة �سمارت كا�ش

ر�سوم	معامالت	ال�سراء	خارج	الدولة

التي تتم بعملة غير الدرهم الإماراتي

التي تتم بالدرهم الإماراتي

2
2٪ من مبلغ المعاملة

2.5٪ من مبلغ المعاملة

0.99٪ر�سوم تكافل )درع الئتمان(

3 )للمعاملة(ر�سوم الدفع عبر مراكز ال�سرافة

3
75ر�سوم التحويالت النقدية الدولية

ر�سوم اإ�سدار �سيك م�سرفي ل�سترداد

الر�سيد الزائد في البطاقة
25

525ر�سوم التنازل عن بالغ اأو ق�سية

ل�سيءطلب ك�سف ح�ساب اإلكرتوين

الحد	االئتماني الر�سوم	ال�سهرية	

25000 – > 50000 درهم 585 درهم 

50000 – > 100000 درهم 1.310 درهم 

100000 – > 150000 درهم 1.740 درهم 

150000 – > 200000 درهم 2.180 درهم 

PP
S-

B0
07

9/
V0

92
01

8

لئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من 10-08-2018

بطاقة	تيتانيوم	االئتمانية	لالأعمال

ال�سفحة 1 من 2



5 للك�سف الواحدطلب تو�سيل ك�سف ح�ساب مطبوع

50خطاب مديونية/براءة ذمة

احلد الأدنى لل�سداد امل�ستحق
+ ٪3

 الر�سوم وامل�ساريف

عدد الأيام من تاريخ ك�سف احل�ساب اإىل

25 يومتاريخ ال�سداد امل�ستحق

90٪حد ال�سحب النقدي

1.  �سيتم احت�ساب الم�ساريف على ال�سلفات النقدية التي ت�سمل معامالت في محالت ال�سرافة وتحويل الأموال 

اإلى اأي ح�ساب في راك بنك والتحويالت المالية.

2.  يتم احت�ساب هذه الر�سوم اإلى جانب ر�سوم اإجراء المعاملة من قبل ما�ستركارد انترنا�سيونال اأو فيزا 

انترنا�سيونال وهي تُطبق على المعامالت التي تُنفذ باأي عملة غير الدرهم الإماراتي )1.15٪ تقريباً(.

3.  �ستتم معاملة التحويالت الدولية من خالل البطاقة على اأنها معامالت �سلف نقدية، و�ستُطبق هذه الر�سوم 

اإلى جانب ر�سم ال�سلفة النقدية المطبقة على هذه المعاملة.

الرجاء	مالحظة	مايلي:

لن يتم تطبيق ر�سوم ال�سداد المتاأخر اإذا دُفع الحد الأدنى الم�ستحق يوم اأو قبل تاريخ ال�سداد الم�ستحق.  •

جميع الر�سوم والم�ساريف المذكورة في هذا الدليل بالدرهم الإماراتي.  •

•  تُطبـق الم�سـاريف والر�سـوم الخ... المـدرجة في هذا الدليل على حاملي بطاقة تايتانيوم الئتمانية لالأعمال 

ال�سادرة عن �سركة راك الإ�سالمي.

�ستُح�سب الم�ساريف ال�سافية مثل البريد والتلك�ش والبريد ال�سريع والفاك�ش والر�سوم عند حدوثها.  •

تتوفر المعلومات حول ر�سوم الخدمات غير الم�سار اإليها في هذا الدليل عند الطلب.  •

لأية ا�ستف�سارات حول الر�سوم والم�ساريف الخ...، الرجاء الت�سال على الهاتف رقم 00 00 04-213   •

* 50,000 درهم الحد الأق�سى لمعاملة �سيك البطاقة الئتمانية
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لئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من 10-08-2018

بطاقة	تيتانيوم	االئتمانية	لالأعمال	)تابع(

ال�سفحة 2 من 2

توافقاً مع تطبيق �سريبة القيمة الم�سافة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 1 يناير 2018 �سيتم فر�ض ن�سبة 5% على ر�سوم 

وم�سروفات راك بنك المحددة هنا، حيثما ينطبق ذلك وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.


