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IMPORTANT NOTICE
This document sets out key information about the Loan. You 
should read it thoroughly. If you do not understand anything in 
this document, you should seek independent advice. 

This is not a legal contract – it does not bind you to take, or us to 
provide, the Loan. The Loan will be documented in an application 
form which will include all the terms and conditions applicable to 
the Loan. 

We are The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (the “Bank” 
or “RAKBANK”), a commercial bank regulated and licensed by the 
Central Bank of UAE. You may serve notices on us at our postal 
address, by fax or by email to the addresses specified below:
Address: P.O. Box 1531, Dubai, UAE
Customer Service: +971 4 213 0000
Email: contactus@rakbank.ae 

1. Description of the Loan

The Loan is a term loan offered to business entities operating 
in the UAE promoted and managed by UAE Nationals/PSUs/
Regional Corporates/MNCs/Expatriates who require loan/finance 
for Purchase of Ready to use property for commercial purposes, 
Construction of property for commercial reasons, takeover of 
commercial real estate loans from other banks, or Additional 
Finance for Working Capital. 

2. Product Type
The Loan is available in both conventional (Non-Islamic) and Islamic 
variants.

3. Requirements & Eligibility
In order to apply for the Loan, you must:

(a) have a valid trade license
(b) provide other business documents such as Memorandum of 

Articles, Power of Attorney, if applicable etc.; 
(c) provide other banking or lending assessment information / 

documentation (if, and as applicable).
(d) meet the Bank’s lending criteria.
(e) term loan offered basis evaluation of company size, business 

model and repayment capability.
(f) age of the owner / signatory / management personnel must 

be a minimum 21 years and Maximum 70 years for UAE 
Nationals & 65 years for expats at loan maturity.

4. Key Features 

تنبيه هام
يعــرض هــذا المســتند المعلومــات األساســية للقــرض وبذلــك، يتطلــب منكــم 
ــرة  ــات المتوف ــن المعلوم ــم أي م ــي فه ــة ف ــم أي صعوب ــدًا. إذا واجهتك ــه جي قراءت

ــة. ــارة خارجي ــتعانة باستش ــم اإلس ــب عليك ــتند، يج ــذا المس ــي ه ف

هــذا المســتند ال يعتبــر عقــد قانونــي – فهــو ال يلزمكــم بأخــذ أو يلزمنــا بتقديــم 
ــيتضمن  ــذي س ــب ال ــوذج طل ــي نم ــرض ف ــمي الق ــم الرس ــيتم التقدي ــرض. س الق

ــى القــرض.  ــة عل ــع الشــروط واألحــكام المطبق جمي

ــاري  ــك تج ــك“(، بن ــك“ أو ”راك بن ــي )ش.م.ع.( )”البن ــة الوطن ــك رأس الخيم ــن بن نح
ــدة.  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــزي لدول ــك المرك ــال البن ــن خ ــص  م ــم ومرخ منظ
يمكنكــم إرســال اإلشــعارات عبــر العنــوان البريــدي، أو الفاكــس أو عبــر البريــد 

اإللكترونــي المذكــور أدنــاه:
العنوان:  ص.ب. 1531 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

خدمة العماء : 0000 213 4 971+
contactus@rakbank.ae :بريد إلكتروني

1. وصف القرض
ــي  ــة ف ــة العامل ــات التجاري ــه للكيان ــم تقديم ــل يت ــرض ألج ــن ق ــارة ع ــرض عب الق
أو يديرهــا مواطنــو دولــة  يــروج لهــا  المتحــدة والتــي  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة/وحــدات القطــاع العــام /الشــركات اإلقليمية/الشــركات 
المتعــددة الجنســيات/الوافدون الذيــن يحتاجــون إلــى قرض/التمويــل لشــراء 
عقــارات جاهــزة لاســتخدام لألغــراض التجاريــة، أو بنــاء عقــارات ألغــراض تجاريــة، 
ــراس مــال  ــل إضافــي ل ــة مــن بنــوك أخــرى، أو تموي ــة تجاري ــي قــروض عقاري أو تول

العامــل.

2. نوع المنتج
يتوافر القرض في نوعين عاديين،  )غير إسامي( ويوجد بديل آخر إسامي. 

3. المتطلبات واألهلية
للتقدم بطلب للحصول على القرض، يجب عليكم:

حيازة رخصة تجارية سارية المفعول. )أ( 
ــزم )ب(  ــة، إذا ل ــة قانوين ــد التأســيس، وكال ــل عق ــم مســتندات آخــرى مث تقدي

األمــر، ألــخ.
ــزم )ج(  ــرى )إذا  ل ــة األخ ــة أو اإلقتراضي ــتندات البنكي ــم المعلومات/المس تقدي

األمر و عند الضرورة(.   
إستيفاء المعايير اإلقتراض الخاص بالبنك.)د( 
ــركة، )ه(  ــم الش ــً لحج ــة وفق ــس تقيمي ــى أس ــل عل ــرض آلج ــم الق ــم تقدي يت

ــداد. ــى الس ــدرة عل ــة والق ــال التجاري ــوع األعم ون
ــق اإلدارة )و(  ــع/ فري ــول بالتوقي ــركة/ المخ ــك الش ــر مال ــل عم ــن أن ال يق يتعي

ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــام لمواطن ــن 70 ع ــد ع ــام وأن ال يزي ــن 21 ع ع
ــرض. ــتحقاق الق ــخ إس ــي تاري ــك ف ــن وذل ــام للوافدي ــدة و65 ع المتح

4. الخصائص األساسية 

Real Estate Finance   
“Loan”

تمويل العقارات      
“القرض”

نسبة القرض إلى القيمة: تصل إلى 75%
تأسيس� على نوع، وعمر، وموقع العقار

Loan to Value: Upto 75%
based on type of property,

age and location

75%

يمكن ا�ستفادة من منتجات التمويل
التجاري أو رأس المال العامل مقابل

العقارات المرهونة لدى البنك
Trade Finance or Working Capital

products may also be availed against
property mortgaged with the Bank

الحد ا�دنى 300,000 درهم إماراتي
والحد ا�قصى 25 مليون درهم إماراتي

Minimum AED 300,000
& Maximum AED 25 Million

يصل الحد ا�قصى لمدة
سداد القرض 120 شهر

Maximum tenor of the
Loan up to 120 months

120

طريقة السداد: أقساط
شهرية أو ربع سنوية

Repayment: Monthly
or Quarterly installments

ملخص الحقائق الرئيسية
KEY FACT STATEMENT
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5. Processing Time
Your Loan will be processed within 14 business days of submission of 
all required documents and information to us. Such documents and 
information should be in form acceptable to the Bank, and the Bank, 
on receipt of the initial information and documents, may request 
further information and documents for evaluation.

6. Interest Rate
 • Interest rate for the Loan ranges from 5% to 9% reducing per 

annum depending on customer profile and business merit. 
The Interest rate will be linked to the Bank internal rate – SME 
Prime Rate or to EIBOR (Emirates Interbank Offered Rate). 

 • The SME Prime Rate is currently 15.50% p.a. effective 1st 
May 2023 (previously 15% p.a.) and is subject to change from 
time to time. The net Interest rate, as offered for each Loan, 
will however be determined basis the company profile, as 
assessed.

 • Interest is calculated on the principal outstanding each month 
based on exact number of days in the month as per the below 
computation.

 • [(Principal outstanding x Reducing rate of interest/profit) / 360 
days] x No. of days in the month.

 • All Loans, if approved, and documentation and information 
in order, are disbursed at the agreed and approved rate of 
interest.  

Payment hierarchy under this Loan as below: 
 • Penal Interest 
 • Regular Interest
 • Principal
 • Fees & Charges

5. فترة إتمام الطلب 
ســيتم معالجــة القــرض فــي غضــون 14 يــوم عمــل مــن تقديــم جميع المســتندات 
ــي  ــات ف ــتندات والمعلوم ــذه المس ــون ه ــن أن تك ــة. يتعي ــات المطلوب والمعلوم
شــكل مقبــول للبنــك، ويجــوز للبنــك، لــدى تلقيــه المعلومــات والمســتندات 

ــدا مــن المعلومــات والمســتندات للتقييــم. األوليــة، أن يطلــب مزي

6. معدل الفائدة 
تناقصيــة  • فائــدة   9% إلــى   5% مــن  القــرض  علــى  الفائــدة  يتــراوح ســعر 

ســنويً تأسيســً علــى ملــف تعريــف العميــل وكفــاءة األعمــال. ســيتم ربــط 
ســعر الفائــدة بالســعر الداخلــي للبنك-ســعر الفائــدة األساســي للشــركات 
الصغيــرة و المتوســطة أو ايبــور )ســعر الفائــدة المعــروض بيــن بنــوك دولــة 

ــارات(. اإلم
حاليــً  • والمتوســطة  الصغيــرة  للشــركات  األولــي  الفائــدة  معــدل  يبلــغ 

%15.50 ســنويً اعتبــارًا مــن 1 مايــو 2023 )ســابقً %15 ســنويً( وهــو قابــل 
ــدة  ــد صافــي معــدل الفائ ــك ســيتم تحدي ــر مــن وقــت آلخــر .و مــع ذل للتغيي
،كمــا هــو معــروض لــكل قرض،علــى اســاس التقييــم الكامــل لتفاصيــل و 

أداء الشــركة.
ُتحســب الفائــدة علــى أصــل المبلــغ المســتحق كل شــهر بنــاًء علــى العــدد  •

الفعلــي لأليــام فــي الشــهر وفقــً للمعادلــة أدنــاه: 

]) أصــل القــرض المســتحق x المعــدل المتناقــص للفائدة/الربــح( / 360 يــوم[  •
x عــدد أيــام الشــهر.

يتــم صــرف جميــع القــروض، فــي حــال الموافقــة عليهــا، وقبــول الوثائــق  •
البنــك. لــدى  والمعتمــد  عليــه  المتفــق  الفائــدة  بســعر   والمعلومــات، 

يكون التسلسل الهرمي لسداد هذا القرض كما يلي:
الفائدة الجزائية •
الفائدة المنتظمة •
المبلغ األساسي •
الرسوم والمصاريف •

Warning 
• An approval for the Loan once sanctioned is only valid 

for 30 days from the date of approval, and the Loan 
disbursal must be completed before that; failing which 
re-approvals need to be sought internally.

• If you pay off the Loan prior to the due date, you will 
pay prepayment charges at the rates described below.

• If you are late in payment or fail to make a payment 
on the due date, a late payment interest at the rates 
described below.

• If you fail to make a payment or otherwise breach the 
Loan terms, this will be a default and the Bank will be 
entitled, among other things, to:
(a) charges for non-compliance to loan sanction terms;
(b) cancel the Loan and demand full repayment 

immediately;
(c) report the default to the appropriate regulatory 

authorities including the UAE Central Bank and Al 
Etihad Credit Bureau and credit rating agencies, 
which will affect your credit rating;

(d) bring legal proceedings against you.

تحذير  
تكــون الموافقــة علــي القــرض بمجــرد إعتمادهــا ســارية المفعول  •

لمــدة 30 يومــً فقــط مــن تاريــخ الموافقــة، ويتعيــن إكمــال صــرف 
القــرض قبــل ذلــك حتــى ال يضيــع الوقــت، وإال يتعيــن طلــب إعــادة 

الموافقــات داخليــً.
إذا تــم ســداد القــرض قبــل تاريــخ اإلســتحقاق، عندئــذ يتعيــن  •

دفــع رســوم الدفــع المســبق بالمعــدالت الموضحــة أدنــاه.
إذا تأخرتــم فــي الســداد أو تخلفتــم عــن الســداد فــي تاريــخ  •

الســداد  تأخيــر  رســوم  دفــع  يتعيــن  عندئــذ  اإلســتحقاق، 
أدنــاه. الموضحــة  بالمعــدالت 

إذا فشــلتم فــي ســداد دفعــة أو خالفتــم شــروط القــرض بشــكل  •
أو بآخــر، فســوف يعــد هــذا إخــال وســيحق للبنــك مــن بيــن أمــور 

أخــرى، أن:
فرض غرامة فائدة جزائية لعدم اإللتزام بشروط القرض؛	أأ 
إلغاء القرض والمطالبة بالسداد الكامل فورًا.	(أ 

اإلبــاغ عــن اإلخــال إلــى الســلطات التنظيميــة المناســبة 	(أ 
بمــا فــي ذلــك البنــك المركــزي اإلماراتــي وهيئــة اإلتحــاد 
للمعلومــات اإلئتمانيــة ووكاالت التصنيــف اإلئتمانيــة األخــرى، 

ممــا ســيؤثر علــى التصنيــف اإلئتمانــي.
إتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ضدكــم وإســتعادة حيــازة العقــار 	دأ 

المرهون.
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7. الرسوم والمصروفات   
رسوم المعالجة ) ُتدفع مرة 

واحدة( 
القرض/التمويــل  قيمــة  مــن   2% نســبة 

لمعتمــد ا
رسوم اإلستعالم لدى شركة 

اإلتحاد للمعلومات االئتمانية 
عند صرف القرض 

100 درهم إماراتي 

رسم **سجل اإلمارات للضمانات 
المنقولة عند صرف القرض

100 درهم إماراتي لكل مستند ضمان

معدل أقساط التأمين على 
الحياة للقرض 

المبلــغ  مــن  شــهريً   0.0158% نســبة 
مبلــغ  أو  شــهر  كل  عــن  المســتحق 
أقــل،  إيهمــا  إماراتــي،  درهــم   1,000,000

أساســي. شــخص  كل  عــن  وذلــك 
وفــق مــا يحــدده الطــرف الثالــث المعيــن رسوم تقييم العقار

لــكل حالــة  البنــك،  مــن جانــب  للتقييــم 
علــى حــدا

رسوم الرهن العقاري والرسوم 
األخرى لدى دائرة األراضي

يتــم تنفيــذ الرهــن العقــاري علــى العقــار 
أعلــى منهــا، ويتحمــل  أو  القــرض  بقيمــة 
ــوم  ــاري والرس ــن العق ــوم الره ــل رس العمي

األخــرى الخاصــة بدائــرة األراضــي. 

ــات رسوم تأمين العقار ــم مخصص ــل تقدي ــى العمي ــن عل يتعي
مبلــغ  حــدود  فــي  العقــار  علــى  التأميــن 

المعتمــد. القــرض 
الفائــدة فائدة تأخر السداد ســعر  مــن  أعلــى  ســنويً   5%

عليــه المتفــق 
رسوم عدم اإللتزام بشروط 

اإلتفاقية الموقعة
زيــادة  و/أو  إماراتــي  درهــم   2,500 مبلــغ 

ســنويً  1% بنســبة  الفائــدة  معــدل 

رسوم التسوية)جزئية/ كاملة(  
المبكرة للقرض 

%5 من المبلغ األساسي الُمسدد

* AECB - شركة اإلتحاد للمعلومات اإلئتمانية 
** EMCR - سجل اإلمارات للضمانات المنقولة

ــم  ــى تعاماتك ــق عل ــة تنطب ــوم عام ــاك رس ــون هن ــد تك ــك ، ق ــى ذل ــة إل باإلضاف
موقعنــا علــى  بنــا  الخــاص  الرســوم  جــدول  علــى  االطــاع  يمكــن   معنــا. 
www.rakbank.ae )تحــت قســم األعمــال < القــروض والتمويــل < المعلومــات 

واألدوات < دليــل الخدمــة واألســعار(.
ــغ %5 علــى  ــي البال ــة بالمعــدل الحال ســيتم فــرض ضريبــة القيمــة المضاف
ــارات  ــة اإلم ــون دول ــب قان ــق بموج ــو مطب ــا ه ــك، كم ــف البن ــوم وتكالي رس

ــدة. ــة المتح العربي

8. المخاطر والقيود
ــة  • ــق اتفاقي ــد وف ــه، إن وج ــاص ب ــاهمة الخ ــغ المس ــداع مبل ــل بإي ــوم العمي يق

التمويل/القــرض، فــي حســاب راك بنــك.

ــة  • ــق اتفاقي ــن وف ــدراء متضامني ــيك م ــر ش ــم تحري ــرض، يت ــرف الق ــرد ص بمج
ــول  ــار أو الحص ــراء عق ــو ش ــرض ه ــن الق ــرض م ــرض إذا كان الغ التمويل/الق

ــل. علــى قــرض مــن ممــول بدي

يجــوز أن يختلــف قيمــة القســط الشــهري المتســاوي األخيــر وذلــك تأسيســً  •
علــى فتــرة اإلســتمهال، التغييــرات فــي مؤشــرات الســعر العائمــة وتأخيــرات 

الســداد.
قــد تختلــف مــدة القــرض بعــد الموافقــة وفقــً  لتأجيــات األقســاط الشــهرية  •

المتســاوية المطلوبــة مــن البنــك، وطلبــات تغييــر تاريــخ ســداد القســط 
ــعار. ــر األس ــداد وتغي ــرات الس ــاوي، وتأخي ــهري المتس الش

إذا تخلفتــم عــن ســداد أي دفعــات مســتحقة بموجــب القــرض أو خالفتــم  •
شــروطنا بــأي طريقــة أخــرى، فإننــا نحتفــظ بالحــق فــي إســتعادة حيــازة األصــل، 

ــك ممكنــً وتصفيتــه / بيعــه لتســوية المبلــغ المســتحق. إذا كان ذل
يجــوز للبنــك رفــض طلبــات تأجيــل األقســاط إذا كانــت المدفوعــات غيــر  •

، مرتجعــة  4 شــيكات / نظــام خصــم مباشــر  إذا كان هنــاك  أو  منتظمــة 
خــال آخــر 12 شــهرًا أو إذا كان الطلــب ال يفــي بمتطلبــات سياســة المخاطــر 

الداخليــة للبنــك.

7. Fees & Charges

Processing Fee (one-time 
payment)

2% of approved loan/finance 
a m o u n t

AECB* Fee at loan 
disbursal

AED 100

EMCR** Fee at loan 
disbursal

AED 100 per security document

Loan Shield Life 
Insurance Premium Rate 

0.0158% per month of average 
outstanding each month or AED 
1,000,000 whichever is lower, for 
each keyperson.

Property Evaluation Fee As quoted, on a case to case basis, 
by the bank appointed third party 
evaluator

Mortgage Fee & 
other charges at land 
department

Mortgage over the property to be 
created up to the loan amount or 
higher and charges for mortgage 
and other land department charges 
to be borne by client.

Property Insurance Fee Property insurance assignment 
to be provided by client up to the 
approved loan amount

Late Payment Interest 5% per annum above the agreed 
interest rate

Fees for Non-compliance 
term(s) of signed 
agreement

AED 2,500 and/or increase in 
interest rate by 1% per annum

Partial or Early 
settlement Fee

5% of the outstanding loan amount

*AECB – Al Eithad Credit Bureau
**EMCR – Emirates Movable Collateral Registry

In addition, there may be standard fees which apply to 
your dealings with us. Our schedule of fees can be found at 
www.rakbank.ae (under Business > Loans & Finance > Information & 
Tools > Service & Price Guide).    

VAT at the current rate of 5% will be levied on the Bank’s fees and 
charges, as applicable under UAE law.

8. Risks & Limitations
 • Customer contribution, if any as per the loan/finance 

agreement, to be deposited in RAKBANK account.

 • Once the loan is disbursed, consolidated Managers Cheque 
will be issued as per the loan/finance agreement if the purpose 
of the loan is for purchasing a property or takeover of loan 
from an alternate financier.

 • Last EMI amount could vary depending on moratorium period, 
changes in floating rate indices and repayment delays.

 • Loan tenor may vary post sanction depending on EMI deferrals 
sought from the Bank, repayment delays and pricing variation.

 • If you fail to make any payment due under the Loan or 
otherwise breach our terms, we reserve the right to repossess 
the asset, if applicable and liquidate / sell the same to settle 
the outstanding amount.

 • The Bank may reject requests for Installment deferral if 
payments are irregular or if there are 4 cheque / direct debit 
system (DDS) returns in the last 12 months or if the request 
does not meet the Bank’s internal risk policy requirements.



4/4The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (the “Bank” or “RAKBANK”), 
is a commercial bank regulated and licensed by the Central Bank of UAE. 

بنك رأس الخيمة الوطـني )ش.م.ع.( )”البنـك“ أو ”راك بنـك“( بنـك تجـاري 
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

10. إلتزامات العميل 
يقوم العميل بفتح الحساب. •
يتــم التحكــم فــي إســتخدام الحســاب وفــق الشــروط واألحــكام التــى تحكــم  •

.www.rakbank.ae :حســابات األعمــال المتوفــرة علــى الموقــع اإللكترونــي

ســداد جميــع األقســاط والمبالــغ األخــرى المســتحقة فــي مواعيــد اإلســتحقاق  •
دون تأخيــر.

مراجعــة هــذا المســتند وجميــع الشــروط واألحــكام األخــرى المنصــوص عليهــا  •
فــي مســتندات التمويــل/ نمــوذج الطلــب بالتفصيــل؛

اإلطــاع علــى موقعنــا اإللكترونــي )www.rakbank.ae( بإنتظــام لمتابعــة  •
ــات؛ التحديث

إخطــار البنــك كتابيــً إذا كان هنــاك تغييــر فــي بيانــات إيــرادات األعمــال أو  •
تغييــر  أو  الماليــة،  البيانــات  أو  الموقــع  أو  البريــدي  العنــوان  أو  التواصــل، 
نشــاط العمــل أو أي معلومــات جوهريــة أخــرى وفقــً للمذكــور فــي مســتندات 

ــك؛ ــً لذل ــك خاف ــه للبن ــم نقل ــون ت ــا يك ــب أو م ــوذج الطل ــل/ نم التموي

إخطــار البنــك كتابيــً  قبــل إجــراء أي تغييــرات علــى ملكيــة الشــركة أو إدارتها   •
كمــا هــو مذكــور فــي نمــوذج الطلب وطلــب الموافقــة ؛ و

إخطــار البنــك كتابيــً عنــد الرغبــة فــي إجــراء الســداد المبكــر للقــرض قبــل  •
موعــد اســتحقاقه.

11. الشروط واألحكام الرئيسية  
يجــوز للبنــك تعديــل خصائــص، رســوم، مصروفــات، شــروط وأحــكام  القــرض  •

فــي غضــون 60 يومــً مــن إخطاركــم مقدمــً.
يجــوز للبنــك تعديــل أســعار الفائــدة للقــرض فــي غضــون 30 يومــً مــن  •

مقدمــً. إخطاركــم 

12. فترة التهيئة ) لديكم الحق في اإللغاء(
يحــق للعميــل إلغــاء طلــب /إســتمارة القــرض خــال 5 أيــام عمــل اعتبــارًا مــن تاريــخ 
توقيــع مســتندات التســهيل/ نمــوذج الطلــب ولــن يتــم صــرف القــرض حتــى 
ــم  ــي. إذا قمت ــار كتاب ــال إخط ــم إرس ــن عليك ــاء، يتعي ــرة. لإللغ ــذه الفت ــاء ه إنته
باإللغــاء، يتعيــن عليكــم دفــع الرســوم المذكــورة فــي مســتندات التمويــل/ 

ــب. ــوذج الطل نم
يمكنكــم التنــازل عــن  الحــق فــي تقديــم طلــب اإللغــاء إذا مــا رغبتــم فــي صــرف 

القــرض فــورًا مــن خــال توضيــح ذلــك لنــا كتابيــً.

ــق  ــا مــن الحصــول علــى مســتند ملخــص الحقائ ــا تمكن ــا / نحــن نؤكــد أننــي / أنن أن
ــم  ــراءة وفه ــا بق ــرض وقمن ــي الق ــول عل ــا للحص ــم طلبن ــل تقدي ــذا قب ــية ه الرئيس

ــذا. ــية ه ــق الرئيس ــص الحقائ ملخ

اسم العميل

اسم الموقع

التاريخ

 التوقيع

contactus@rakbank.ae ألي مالحظــات أو للشــكاوي، تواصــل معنــا عبــر 
أو اتصل بنا على 0000 213 04 أو قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت.

10. Customer Obligations
 • Customer to open account for availing the finance.

 • Use of the account will be governed by the Terms and 
Conditions Governing Business Accounts available on the 
website www.rakbank.ae. 

 • Pay all installments and other amounts due on the due dates 
without delay;

 • Review this document and all other terms & conditions set out 
in the Facility Documents / application form in detail; 

 • Regularly check our website (www.rakbank.ae) for updates; 

 • Notify the Bank in writing if there is a change in your business 
income details, contact details, postal or location address, 
financial details, change in business activity or any other 
material information as declared in the facility documents / 
application form or otherwise conveyed to the Bank;

 • Notify the Bank in writing prior to making any changes to 
ownership or management of the Company as was declared 
during the application process and seek consent; and

 • Notify the Bank in writing if you wish to prepay your Loan prior 
to its maturity.

11. Key Terms & Conditions
 • The Bank may amend the features, fees, charges, terms & 

conditions of the Loan on 60 days’ notice to you in advance.
 • The Bank may amend the interest rates for the Loan on 30 

days’ notice to you in advance. 

12. Cooling-Off Period (Your Right to Cancel) 
You are entitled to cancel the Loan request / application within 5 
business days of signing the Facility Documents / Application and 
we cannot advance the Loan until this period expires. To cancel the 
loan, you must inform us within this period, and if you do cancel, 
you will need to pay us the fees disclosed in the Facility Documents 
/ application form. 

You can waive the right to the cooling off period to be able to disburse 
the loan immediately by indicating this to us in writing. 

I/ We confirm that I/ we have been provided with this Key Fact 
Statement prior to my application for the Loan and have read and 
understood this Key Fact Statement.

Customer Name

Signatory Name

Date

Signature 

For feedback or complaints, email contactus@rakbank.ae, 
call 04 213 0000, or visit our website. V0
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