
الحد الأدنى للر�صيد الدائن

جنيه ا�صترليني/يورو دولر اأمريكي  درهم اإماراتي   

غير متوفر  3٫0001
 3٫000 راك  ڤانتج* 

 3٫0001
 3٫0001

 3٫000 ح�صاب جاري 

**3٫0001
 3٫0001

 3٫000 ح�صاب توفير* 

غير متوفر غير متوفر   3٫000 راك �صيڤ* 

**3٫0001
 3٫0001

 3٫000 الوديعة تحت الطلب 

)دون فائدة على الأر�صدة تحت الحد الأدنى(

10,000  10,000  25,000 الوديعة الثابتة 

غير متوفر  3٫0001
 3٫000 راك بو�صتر*  

غير متوفر ل �صيء  ل �صيء  فا�صت �صايڤر*  

غير متوفر غير متوفر  ل �صيء  اإيڤانتج*  

* ل يتم دفع الفائدة اإذا كانت قيمتها اأقل من 10 دراهم.
** بدون حد اأدنى للر�صيد بالن�صبة لح�صابات التوفير والودائع تحت الطلب باليورو - الح�صابات 

ر�صوم رفع م�صتوى الوديعة الثابتة

معدل فائدة اأقل بن�صبة 2٪ من ن�صبة الفائدة الُمعطاة في وقت  ً الوديعة الملغاة قبل تاريخ ال�صتحقاق/جزئيا

الإيداع الحقيقي للوديعة  

الر�صوم ال�صهرية في حال عدم التقيد بالحد الأدنى للر�صيد ال�صهري 

***251
 251

 25 ح�صاب توفير*  

غير متوفر غير متوفر   25 راك �صيڤ* 

غير متوفر  251
 25 راك ڤانتج  

251
 251

 25 الح�صاب الجاري 

***251
 251

 25 الوديعة تحت الطلب 

غير متوفر  251
 25 راك بو�صتر 

غير متوفر ل �صيء  ل �صيء  فا�صت �صايڤر*  

غير متوفر غير متوفر  ل �صيء  اإيڤانتج  

* ل يطلب حد اأدنى للر�صيد خالل الأ�صهر الثالثة الأولى لح�صاب التوفير وراك �صيڤ

بدون ر�صوم �صهرية بالن�صبة لح�صابات التوفير والودائع تحت الطلب باليورو - الح�صابات
 ***

الحد الأدنى لر�صيد خدمة راك اإليت الم�صرفية بقيمة 250٫000 درهم )لمزيد من المعلومات حول �صروط الأهلية يرجى 

)www.rakbank.ae الت�صال بالرقم 2130000 04 اأو زيارة

الحد الأدنى المطلوب لر�صيد راك �صيلكت الم�صرفي هو 50٫000 درهم )لمزيد من المعلومات حول �صروط الأهلية يرجى 

)www.rakbank.ae الت�صال بالرقم 4049 54 600 اأو زيارة

1. المبلغ بالدرهم

لئحة الخدمات والأ�صعار �صارية من 21-04-2018

الأفراد - خدمات الح�صاب
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ال�صفحة 1 من 3



خدمات اأخرى 

راك اإليت/   الخدمات الم�صرفية    

راك �صيليكت لالأفراد    

)درهم اإماراتي( )درهم اإماراتي(   

ل�صيء ل�صيء  طلب ك�صف ح�صاب اإلكتروني 

 

5 للك�صف طلب تو�صيل ك�صف الح�صاب  5 للك�صف 

 

100  100 اإقفال الح�صاب خالل �صنة واحدة 

 

ر�صوم على المعامالت المجراة من الفروع

مجاناً  ً مجانا )فا�صت �صايڤر واإيڤانتج( 

مجاناً  25 دفتر �صيكات* 

                                                  )اأول دفتر �صيكات مكون من 25 �صفحة -مجاناً(

5 دراهم مقابل كل �صيك   �صيك اإيڤانتج عبر البريد 

و 15 درهم ر�صوم التو�صيل  

ً 1٫000 �صنويا 1٫000 �صنوياً  خدمة البريد المحفوظ 

50  50 �صهادة ر�صيد الح�صاب 

 

�صهادة م�صوؤولية قانونية

100  100    لعمالء البنك 

غير متوفر  100    لغير عمالء البنك  

 

100  100 �صهادة اإخالء طرف 

 

100  100 �صهادة ر�صيد لأغرا�ض التدقيق 

 

100  100 تقرير مالي/مرجع/ر�صالة لالأغرا�ض العقارية 

ن�صخة طبق الأ�صل عن ك�صف الح�صاب

مجاناً 25 للدورة الواحدة      ك�صف ح�صاب لل�صهر ال�صابق 

25 لكل مجموعة 25 للدورة الواحدة       ك�صف ح�صاب بتاريخ اأقدم من ال�صهر ال�صابق 

ن�صخ من ال�صيكات

10  10     لمدة اأق�صاها 3 اأ�صهر )لكل اإ�صدار( 

10  10     من 3-12 �صهراً )لكل اإ�صدار( 

20    20     اأكثر من �صنة واحدة )لكل اإ�صدار(  

ن�صخة عن الر�صائل/الوثائق الأخرى/طلبات التدقيق

25  50     لمدة اأق�صاها 3 اأ�صهر )لكل اإ�صدار( 

75  100     من 3-12 �صهراً )لكل اإ�صدار( 

200    250     اأكثر من �صنة واحدة )لكل اإ�صدار( 

20  25 ال�صيكات الموؤجلة للتح�صيل )لكل اإ�صدار( 

�صحب/التقديم المتاأخر لل�صيكات الموؤجلة

50  50 للتح�صيل )لكل اإ�صدار( 

ل�صيء ل�صيء  ر�صوم الح�صاب غير الم�صتخدم** 

* مجاناً لأ�صحاب ح�صاب راك ڤانتج. لح�صابات العمالت الأخرى، تطبق الر�صوم بما يعادل الدرهم الإماراتي.
** يعتبر الح�صاب غير م�صتخدماً اإذا لم تتم اأية عملية لأكثر من �صنة واحدة 

ر�صوم المعامالت عبر الإنترنت

مجاناً  ً مجانا     الدخول �صخ�صي 

50  50 اأوامر التحويل الم�صتديمة 

ً مجانا  ً مجانا اإلغاء التعليمات الثابتة   

ً مجانا مجاناً      ال�صحب من ح�صاب الو�صي ل�صالح ح�صاب القا�صر     

مجاناً  ً مجانا     تعــــديــــــل 

 

الأفراد - خدمات الح�صاب )تابع(
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لئحة الخدمات والأ�صعار �صارية من 21-04-2018

ال�صفحة 2 من 3



خدمات اأخرى )تابع( 

راك اإليت/   الخدمات الم�صرفية    

راك �صيليكت لالأفراد    

)درهم اإماراتي( )درهم اإماراتي(   

اإعداد طلبات معرفة الر�صيد 

مجاناً  25     الإعداد الأول )اإيڤانتج وفا�صت �صايڤر( 

ً مجانا مجاناً  فقط من خالل الخدمة الم�صرفية عبر الإنترنت   

مجاناً   25 اإلغاء التعليمات الثابتة   

مجاناً مجاناً  ال�صحب من ح�صاب الو�صي ل�صالح ح�صاب القا�صر     

مجاناً  15     تعــــديــــــل 

 الر�صوم الناتجة عن تعطيل التعليمات الم�صتدامة

25  25 ب�صبب عدم توفر الر�صيد الكافي 

مجاناً مجاناً  ر�صم الدفع لالأعمال الخيرية 

ر�صوم تعليمات الخ�صم المبا�صر

25  25 الت�صجيل في الخ�صم المبا�صر 

 ر�صوم اإخفاق تفوي�ض الخ�صم المبا�صر 

25  25 ب�صبب عدم توفر الر�صيد الكافي )بنك الدفع( 

اإيقاف تفوي�ض الدفع عن طريق الخ�صم المبا�صر والقر�ض

ل�صيء ل�صيء  وبطاقات الئتمان ومنتجات الإقرا�ض الأخرى* 

ل�صيء ل�صيء  اإلغاءات اأخرى 

* مالحظة: ل يمكن الإلغاء بدون تاأكيد البنك �صاحب العالقة

نظام المقا�صة ال�صورية، المقا�صة الخا�صة وتح�صيل ال�صيكات - درهم اإماراتي 

مجاناً مجاناً  تقديم ال�صيكات من خالل نظام المقا�صة ال�صورية 

205  205 المقا�صة الخارجية الخا�صة )المدفوعة، غير المدفوعة( 

مجاناً مجاناً  المقا�صة الداخلية الخا�صة )المدفوعة، غير المدفوعة( 

مجاناً مجاناً  تح�صيل ال�صيكات الخارجية )المدفوعة، غير المدفوعة( 

 

تح�صيل ال�صيكات الداخلية

مجاناً مجاناً  )المدفوعة، غير المدفوعة( 

 

 50  50 اإيقاف دفع ال�صيك*  

*اإذا تم اإيقاف ال�صيكات من مجموعات اأو فئات مختلفة، فاإن الر�صوم �صتطبق لكل مجموعة.

 

ال�صيكات المرتجعة

مجاناً  مجاناً  المودعة في ح�صابك*  

 م�صحوبة على ح�صابك 

100  100 )ب�صبب عدم توفر الر�صيد(  

*كافة الر�صوم المفرو�صة من قبل البنك المركزي فيما يتعلق باإرجاع ال�صيك �صيتم خ�صمها من ح�صاب العميل بحد اأق�صى 

ي�صل اإلى 1٫000 درهم وفقاً لتعرفة ر�صوم البنك المركزي.

مالحظة: بالن�صـبة اإلى ر�صـوم الخـدمـات المتعلقـة بح�صـابات الأعمـال، يرجـى الرجـوع اإلى دليـل اأ�صـعار

الأعمـال - خدمات الح�صـاب. 

الأفراد - خدمات الح�صاب )تابع(
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لئحة الخدمات والأ�صعار �صارية من 21-04-2018

ال�صفحة 3 من 3

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.


