
الحد الأدنى للر�صيد الدائن

جنيه ا�صترليني/يورو دولر اأمريكي  درهم اإماراتي   

غير متوفر  3٫0001
 3٫000 ح�ساب �أدفانتج* 

 3٫0001
 3٫0001

 3٫000 ح�ساب جاري 

**3٫0001
 3٫0001

 3٫000 ح�ساب توفير* 

غير متوفر غير متوفر   3٫000 ح�ساب �لتوفير جود* 

**3٫0001
 3٫0001

 3٫000 ح�ساب	الوديعة	تحت	الطلب	

)دون	ربح	على	الأر�سدة	تحت	الحد	الأدنى(

10,000  10,000  25,000 ح�ساب	الوديعة	الملغاة	

* ل	يتم	دفع	قيمة	الربح	اإذا	كانت	قيمتها	اأقل	من	10 در�هم.
** بدون	حد	اأدنى	للر�سيد	بالن�سبة	لح�سابات	التوفير	والودائع	تحت	الطلب	باليورو	-	الح�سابات	

الوديعة الملغاة قبل تاريخ ال�صتحقاق 

�سيتم	تخفي�ض	وزن	الوديعة	المطبقة	بن�سبة	50٪	اإلى	اأقرب	فترة معدل	ربح	اأقل	بن�سبة	الربح	المعطاة	

		تم	فيها	�سحب	الوديعة	 في	وقت	الإيداع	الحقيقي	للوديعة 

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

***251
 251

 25 ح�ساب توفير*  

غير متوفر غير متوفر   25 ح�ساب �لتوفير جود* 

غير متوفر  251
 25 ح�ساب �أدفانتج  

251
 251

 25 الح�ساب	الجاري	

***251
 251

 25 ح�ساب	الوديعة	تحت	الطلب	

* ل	يطلب	حد	اأدنى	للر�سيد	خالل	الأ�سهر	الثالثة	الأولى	لح�ساب	التوفير

بدون	ر�سوم	�سهرية	بالن�سبة	لح�سابات	التوفير	والودائع	تحت	الطلب	باليورو	-	الح�سابات
 ***

�لحد	الأدنى	المطلوب	لر�سيد	راك	�سيلكت	الم�سرفي هو 50٫000 درهم )لمزيد	من	المعلومات	حول	�سروط	الأهلية	يرجى 

)www.rakbank.ae	زيارة	اأو	0044 54 600	بالرقم	الت�سال

1.	المبلغ	بالدرهم

خدمات اأخرى 

راك �صيليكت   الخدمات الم�صرفية    

للأفراد   

)درهم اإماراتي( )درهم اإماراتي(   

ل�سيء ل�سيء  طلب	ك�سف	ح�ساب	اإلكتروني	

 

5 للك�سف طلب	تو�سيل	ك�سف	الح�ساب  5 للك�سف 

 

100  100 اإقفال	الح�ساب	خالل	�سنة	واحدة 

 

مجاناً 1 درهم  دفتر	�سيكات	

لل�سفحة	الواحدة )اأول	دفتر	�سيكات	مكون	من	25/10	�سفحة	-مجاناً(	

1٫000	�سنوياً 1٫000	�سنوياً	 خدمة	البريد	المحفوظ	

 

لئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من 17-01-2020

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



خدمات اأخرى )تابع( 

راك �صيليكت   الخدمات الم�صرفية    

للأفراد   

)درهم اإماراتي( )درهم اإماراتي(   

50  50 �سهادة	ر�سيد	الح�ساب	

 

�سهادة	م�سوؤولية	قانونية

60  60 			لعمالء	البنك 

غير متوفر  100 			لغير	عمالء	البنك		

 

60  60 �سهادة	اإخالء	طرف	

 

100  100 �سهادة	ر�سيد	لأغرا�ض	التدقيق	

 

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

ن�سخة	طبق	الأ�سل	عن	ك�سف	الح�ساب

ً مجانا 25 للدورة	الواحدة  				ك�سف	ح�ساب	لل�سهر	ال�سابق	

25** للدورة	الواحد 25** للدورة	الواحدة      	ك�سف	ح�ساب	بتاريخ	اأقدم	من	ال�سهر	ال�سابق 

ن�سخ	من	ال�سيكات

10  10 				لمدة	اأق�ساها	3	اأ�سهر	)لكل	اإ�سدار(	
10  10     من 3-12	�سهراً	)لكل	اإ�سدار(	

20    20 				اأكثر	من	�سنة	واحدة	)لكل	اإ�سدار(		

ن�سخة	عن	الر�سائل/الوثائق	الأخرى/طلبات	التدقيق

ً مجانا  50 				لمدة	اأق�ساها	3	اأ�سهر	)لكل	اإ�سدار(	
ً مجانا  100     من 3-12	�سهراً	)لكل	اإ�سدار(	

مجاناً    250 				اأكثر	من	�سنة	واحدة	)لكل	اإ�سدار(	

ً مجانا  25 ال�سيكات	الموؤجلة	للتح�سيل	)لكل	اإ�سدار(	

�سحب/التقديم	المتاأخر	لل�سيكات	الموؤجلة

50  50 للتح�سيل	)لكل	اإ�سدار(	

ل�سيء ل�سيء  ر�سوم	الح�ساب	غير	الم�ستخدم** 
** يعتبر	الح�ساب	غير	م�ستخدماً	اإذا	لم	تتم	اأية	عملية	لأكثر	من	�سنة	واحدة 

ر�سوم	المعامالت	عبر	الإنترنت

ً مجانا مجاناً      الدخول	�سخ�سي	

50  50 اأوامر	التحويل	الم�ستديمة	

ً مجانا مجاناً  اإلغاء	التعليمات	الثابتة	  

مجاناً مجاناً  				ال�سحب	من	ح�ساب	الو�سي	ل�سالح	ح�ساب	القا�سر					

ً مجانا مجاناً  				تعــــديــــــل	

 
25  25 اإعداد	طلبات	معرفة	الر�سيد	

 25  25 اإلغاء	التعليمات	الثابتة	 	

مجاناً مجاناً	 ال�سحب	من	ح�ساب	الو�سي	ل�سالح	ح�ساب	القا�سر					

ً مجانا  15 				تعــــديــــــل	

 الر�سوم	الناتجة	عن	تعطيل	التعليمات	الم�ستدامة

25  25 ب�سبب	عدم	توفر	الر�سيد	الكافي	

مجاناً مجاناً	 ر�سم	الدفع	لالأعمال	الخيرية	

50  50 ر�سالة	تنازل	

10  10 ت�سديد	فواتير	الخدمات	في	الفرع	

10  10 خدمات	ال�سراف	)6	خدمات	مجانية	في	ال�سهر( 

الأفراد - خدمات الح�صاب )تابع(
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ال�سفحة	2 من 3

لئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من 17-01-2020



خدمات اأخرى )تابع( 

راك �صيليكت   الخدمات الم�صرفية    

للأفراد   

)درهم اإماراتي( )درهم اإماراتي(   

ر�صوم تعليمات الخ�صم المبا�صر

25  25 الت�سجيل	في	الخ�سم	المبا�سر	

 ر�سوم	اإخفاق	تفوي�ض	الخ�سم	المبا�سر	

25  25 ب�سبب	عدم	توفر	الر�سيد	الكافي	)بنك	الدفع(	

اإيقاف	تفوي�ض	الدفع	عن	طريق	الخ�سم	المبا�سر	والتمويل

ل�سيء ل�سيء	 وبطاقات	الئتمان	ومنتجات	التمويل	الأخرى*	

ل�سيء ل�سيء	 اإلغاءات	اأخرى	

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

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

ً مجانا مجاناً	 تقديم	ال�سيكات	من	خالل	نظام	المقا�سة	ال�سورية	

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

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

مجاناً مجاناً	 تح�سيل	ال�سيكات	الخارجية	)المدفوعة،	غير	المدفوعة(	

 

تح�سيل	ال�سيكات	الداخلية

مجاناً مجاناً	 )المدفوعة،	غير	المدفوعة(	

 

 50  50 اإيقاف دفع ال�صيك*  

*اإذا	تم	اإيقاف	ال�سيكات	من	مجموعات	اأو	فئات	مختلفة،	فاإن	الر�سوم	�ستطبق	لكل	مجموعة.

 

ال�صيكات المرتجعة

مجاناً  مجاناً  المودعة	في	ح�سابك*  

 م�سحوبة	على	ح�سابك	

100  100 )ب�سبب	عدم	توفر	الر�سيد(  

*كافة	الر�سوم	المفرو�سة	من	قبل	البنك	المركزي	فيما	يتعلق	باإرجاع	ال�سيك	�سيتم	خ�سمها	من	ح�ساب	العميل	بحد	اأق�سى	

ي�سل	اإلى	1٫000	درهم	وفقاً	لتعرفة	ر�سوم	البنك	المركزي.

 

مالحظة:	بالن�سـبة	اإلى	ر�سـوم	الخـدمـات	المتعلقـة	بح�سـابات	الأعمـال،	يرجـى	الرجـوع	اإلى	دليـل	اأ�سـعار

الأعمـال	-	خدمات	الح�سـاب.

الأفراد - خدمات الح�صاب )تابع(
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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.

ال�سفحة	3 من 3

لئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من 17-01-2020



لئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من 17-01-2020

راك �سيليكت الخدمات الم�سرفية للأفراد   

)درهم اإماراتي( )درهم اإماراتي(   

حواالت ال�سيكات/ حواالت اأوامر الدفع

50  75 لأ�سحاب الح�سابات 

*75  *75 ر�سوم	�إلغاء	

 * ز�ئد	م�ساريف	�لبنك	�لأخرى	و�ل�سويفت/�لتلك�س.

�سيكات بالعملة االأجنبية

0,125٪ )100	درهم	كحد	�أدنى،	1.000 درهم �ل�سيكات	�لم�ستر�ة	

كحد	�أق�سى(	 	

*100  *100 �ل�سيكات	�لم�ستر�ة	و�لمرتجعة	

*	ز�ئد	م�ساريف	�لبنك	�لمر��سل	و�لبريد،	�إن	وجدت.	

�سيكات	للتح�سيل	م�ستحقة	د�خل	

 25  25 دولة	�لإمار�ت	�لعربية	�لمتحدة	

٪0.125 �سيكات	للتح�سيل	مدفوعة	عن	طريقنا/	مدفوعة	خارج	

)100	درهم	كحد	�أدنى،	1.000 درهم دولة	�لإمار�ت	�لعربية	�لمتحدة	

كحد	�أق�سى(* 	

*	ز�ئد	م�ساريف	�لبنك	�لمر��سل	و�لبريد،	�إن	وجدت.

تبلغ	ر�سوم	�لبنك	�لمر��سل	لتح�سيل	�أي	�سيك	بالدولر	�لأمريكي	حو�لي	200	دولر	�أمريكي	

*100  
*100 �سيكات	للتح�سيل	مرتجعة		

 *		ز�ئد	م�ساريف	�لبنك	�لمر��سل	و�لبريد،	�إن	وجدت.

15  15   Swift	نظام	عبر	�لتحويالت	ن�سخة	ر�سوم

الحواالت المالية االإلكترونية - وارد

ً مجانا 1 درهم  �لدفع	بالدرهم	د�خل	�لإمار�ت	�لعربية	�لمتحدة	

مجاناً 5	دولر	�أمريكي	 بالدولر	�لأمريكي	ومدفوعة	بالدولر	�لأمريكي* 

	مجاناً 20	درهم	 بعمالت	�أجنبية	ومدفوعة	بالدرهم	�لإمار�تي* 

	مجاناً 20	درهم	 بعمالت	�أجنبية	ومدفوعة	بعمالت	�أجنبية*  

*مجاناً	للحو�لت	�لمالية	�لإلكترونية	�لو�ردة	/EOSE/	منحة	�لتقاعد/�لم�ساريف.

الحواالت المالية االإلكترونية - �سادر

من خالل الخدمة الم�صرفية الرقمية

*1  *1 �لدفع	بالدرهم	د�خل	�لإمار�ت	�لعربية	�لمتحدة	

من خالل الفروع

*5  *5 �لدفع	بالدرهم	د�خل	�لإمار�ت	�لعربية	�لمتحدة	

�لدفع	بالدرهم	خارج	�لإمار�ت	�لعربية	�لمتحدة	و�لدفع

بالعمالت	�لأجنبية	د�خل/خارج	�لإمار�ت	�لعربية	�لمتحدة	

**30  
**30 )من	خالل	�لخدمة	�لم�سرفية	�لرقمية(	

�لدفع	بالدرهم	خارج	�لإمار�ت	�لعربية	�لمتحدة

و�لدفع	بالعمالت	�لأجنبية	د�خل/	خارج	�لإمار�ت

**75  
**75 �لعربية	�لمتحدة	عبر	�ل�سويفت	)من	خالل	�لفروع( 

*	�إىل	جانب	�لر�سوم	�لإ�سافية	بقيمة	1	درهم	للحو�لت	�لإلكرتونية	�ل�سادرة	د�خل	�لإمار�ت	�لعربية	�ملتحدة	)مبا	يف	ذلك	

�لتعليمات	�لثابتة(،	غري	حتويل	�لر�تب/EOSB/	منحة	�لتقاعد/	�مل�ساريف	حيث	يتم	قيد	جميع	�لر�سوم	يف	ح�ساب	�ل�سخ�س	�لذي	

قام	بالتحويل.

**	�إىل	جانب	ر�سوم	�لبنك	�مل�ستفيد،	�إن	وجدت	)مبا	يف	ذلك	�لتعليمات	�لثابتة(،	�سيتم	تطبيق	�لر�سوم	�لإ�سافية	يف	�ملكان	�لذي	

يتم	�إر�سال	�لدفعة	�إليه	على	�أن	حتت�سب	�لر�سوم	على	�ل�سخ�س	�لذي	قام	بالتحويل	ح�سب	�لبلد/عملة	�لدفعة.

*** �لر�سوم	�لعتيادية	بقيمة	50	درهم	للتعليمات	�مل�ستدمية	�خلا�سة	باحلو�لت	�ملالية	�لإلكرتونية.
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�ل�سفحة	1 من 3



راك �سيليكت الخدمات الم�سرفية للأفراد   

)درهم اإماراتي( )درهم اإماراتي(   

التحويل بالروبية الهندية اإلى الهند عبر راك لتحويل االأموال

)الخدمات الم�سرفية الرقمية/ الفروع(

5 درهم 5 درهم  �لحو�لت	من	0	-	500 درهم 

10 درهم 10 درهم  �لحو�لت	من	500٫01	-	1000 درهم 

15 درهم  15 درهم  �لحو�لت	�لتي	تزيد	على	1000٫01 

التحويل بالبيزو الفليبينية اإلى الفليبين عبر راك لتحويل االأموال

)الخدمات الم�سرفية الرقمية/ الفروع(

20 درهم 20 درهم  تحويل	نقدي	- �ل�سعر	�لموحد	لكل	معاملة	

التحويل بالروبية النيبالية اإلى نيبال عبر راك لتحويل االأموال

)الخدمات الم�سرفية الرقمية/ الفروع(

15 درهم 15 درهم  �لحو�لت	من	0	-	1000 درهم 

20 درهم  20 درهم  �لحو�لت	�لتي	تزيد	على	1000٫01 

التحويل بالروبية ال�سريلنكية* اإلى �سريلنكا عبر راك لتحويل االأموال

)الخدمات الم�سرفية الرقمية/ الفروع(

تحويل اإلى الح�ساب

15 درهم 15 درهم  0 - 1000 درهم 

20 درهم 20 درهم  1000.01 -	125,000 درهم 

30 درهم 30 درهم  125,000.01 درهم	و�أكثر	

تحويل نقدي

15 درهم 15 درهم  لغاية 1000 درهم 

20 درهم 20 درهم  �أكثر	من	1000 درهم 

*ر�سوم	�لخدمة	�سارية	�عتبار�ً	من	21 مار�س 2017

)يمكن	�أن	تطبق	ر�سوم	�إ�سافية	مقابل	�إلغاء/�إيقاف	�لدفعة/��سترد�د/رف�س/�إعادة(

التحويل بالروبية الباك�ستانية اإلى باك�ستان عبر راك لتحويل االأموال

)الخدمات الم�سرفية الرقمية/ الفروع(

الح�ساب والتحويل النقدي

ً مجانا  ً مجانا من	خالل	بنك	�لفالح	

التحويل باليورو اإلى االإتحاد االأوربي عبر راك لتحويل االأموال

)الفروع / الخدمات الم�سرفية الرقمية(

تحويل اإلى الح�ساب

25 درهم  25 درهم  0 - 1,999.99 يورو	

35 درهم 35 درهم  2,000 يورو	-	24,999.99 

55 درهم 55 درهم  25,000 يورو	-	49,999.99 

100 درهم 100 درهم  50,000 يورو	-	99,999.99 

120 درهم 120 درهم  100,000 يورو	و�أكثر	
  

االأفراد - الحواالت )تابع(
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راك �سيليكت الخدمات الم�سرفية للأفراد   

)درهم اإماراتي( )درهم اإماراتي(   

تعديل/ اإلغاء/ اال�ستف�سار عن الحواالت اإلكترونياً

المر�سلة عبر ال�سويفت

ً مجانا  *50 لأ�سحاب الح�سابات 

)يمكن	تطبيق	ر�سوم	�إ�سافية	لالإلغاء/	�إيقاف	�لدفعة/�ل�سترد�د/	�لإعادة(.

االأوراق النقدية بالعملة االأجنبية 

�سحب	�أو	�إيد�ع	بالح�ساب	بنف�س	�لعملة	

مجاناً  ٪ 2 بالدولر	�لأمريكي	

مجاناً  ٪ 2 بالعمالت	�لأخرى	)جنيه	��سترليني	�أو	يورو	( 

 

مالحظة:

•    بالن�سـبة	�إلى	ر�سـوم	�لخـدمـات	�لمتعلقـة	بحو�لت	�لأعمـال،	يرجـى	�لرجـوع	�إلى	دليـل	�أ�سـعار	�لأعمـال	-	�لحو�لت.

•    بالن�ســبة	�إلى	ر�ســوم	�لخـدمـات	�لمتعلقـة	بر�ك	لتحويل	�لأمو�ل	من	خالل	�إك�سـبريـ�س	موني،	يرجـى	�لرجـوع	�إلـى	�لموقــع	

�لإلكتروني.

االأفراد - الحواالت )تابع(

لئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من 17-01-2020

توافقاً مع تطبيق �صريبة القيمة الم�صافة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 1 يناير 2018 �صيتم فر�ض ن�صبة 5% على ر�صوم 

وم�صروفات راك بنك المحددة هنا، حيثما ينطبق ذلك وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
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�ل�سفحة	3 من 3


