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IMPORTANT NOTICE
This document sets out key information about the Account. 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 Account. The Account will be documented in an 
application form which will include all the terms and conditions 
applicable. 

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 21 30000
Email: contactus@rakbank.ae

1. Description of Account
This Account is a deposit Account which is a combination of 
account & fixed deposit which allows individual customers 
to enjoy both the liquidity of a Current Account as 
well as attractive interest returns of a Deposit. 

2. Product Type
The Account is conventional (Non-Islamic) and there is no Islamic 
variant for this product. 

3. Eligibility
To apply for the Account , you must: (a) be at least 21 years old; 
(b) be UAE National/ resident Individuals or GCC Nationals (Non-
Resident in UAE)  (c) hold a RAKBANK current Account . 

4. Key Features

5. Processing times
Your Account setup will be commenced within 1 business days 
of signing the application form and submission of all required 
documents to us. 

Flexi Fixed Deposit Account (FFD)
“Account”

تنبيه هام
يعــرض هــذا المســتند المعلومــات األساســية للحســاب. وبذلــك، يتطلــب منكــم 
قراءتــه جيــدًا، وإذا واجهتكــم أي صعوبــة فــي فهــم أي مــن المعلومــات المتوفــرة 

فــي هــذا المســتند، يجــب عليكــم اإلســتعانة باستشــارة خارجيــة.

هــذا المســتند ال يعتبــر عقــد قانونــي - فهــو ال يلزمكــم أو يلزمنــا بفتــح الحســاب. 
الــذي يتضمــن جميــع  نمــوذج طلــب  فــي  الرســمي للحســاب  التقــدم  ســيتم 

الشــروط واألحــكام المطبقــة. 

نحــن بنــك رأس الخيمــة الوطنــي )ش.م.ع.( ) »البنــك« أو »راك بنــك«(، بنــك تجــاري 
منظــم ومرخــص مــن خــال البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 
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 الحساب
هــذا الحســاب هــو حســاب ودائــع يجمــع بيــن خصائــص الحســابات والودائــع 
الثابتــة والــذي ُيمكــن العمــاء األفــراد مــن التمتــع بالســيولة فــي الحســاب الجــاري 

ــداع. ــة لإلي ــد الجذاب ــن العوائ ــتفادة م ــى االس ــة إل باإلضاف

2. نوع المنتج
يتوفر هذا الحساب ضمن المنتجات التقليدية )الغير إسامية( فقط. 

3. أهلية القبول
ــون  ــً، )ب( أن يك ــن 21 عام ــر ع ــل العم ــب: )أ( أال يق ــاب، يج ــذا الحس ــح ه ــة فت ألهلي
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو دول الخليــج  العميــل مواطــن/ مقيــم مقيــم بدول
)غيــر مقيــم بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة( و )ج( لديهــم حســاب جــاري لــدى راك 

بنــك.

4. الخصائص األساسية 

5. فترة إتمام الطلب 
ســيتم فتــح حســابكم البنكــي فــي غضــون يــوم عمــل واحــد إعتبــارًا مــن تاريــخ 

ــة الكاملــة. ــم المســتندات المطلوب توقيــع نمــوذج الطلــب وتقدي

(FFD) حساب الوديعة الثابتة المرنة
“الحساب”

ملخص الحقائق الرئيسية
KEY FACT STATEMENT

ال يوجد حد أقصى للمبالغ
المودعة في  هذه الودائع.

No cap on maximum amount that
can be placed in these deposits

يمكنكم إيداع الودائع الثابتة على الفور
باستخدام الخدمات المصرفية الرقمية

Instantly place Flexi Fixed Deposits,
using Digital Banking

اكسب فائدة حتى في حال طلب السحب المبكر �رصدة
الودائع الثابتة المرنة. سيكسب مبلغ الوديعة فائدة

ولكن ستكون هذه الفائدة أقل من الفائدة
المستحقة حتى تاريخ نهاية االستحقاق

Earn interest on prematurely withdrawn
FFD balance as well. Such interest will be lower
than interest offered on maturing FFD balances

%
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6. Interest Rates, Calculations & Product Fees  

Flexi 
Fixed 
Deposit

 Interest 
Rate p.a.

Premature 
withdrawal 
Interest Rate 
p.a.

Sweep Out 
Limit

Sweep In 
Limit

Basic 0.50% 0.00% AED 10,000/- AED 3,000/-

RAKselect 0.75% 0.25% AED 50,000/- AED 3,000/-

RAKelite 1.00% 0.25% AED 100,000/- AED 3,000/-

Effective from 10th Aug 2020
At maturity, interest is paid as per the formula:  
Flexi Fixed Deposit amount x Interest rate / 365 x No. of days
Note: Interest is applicable on the Flexi Fixed Deposit amount and 
is calculated from the date of placement of the Flexi Fixed Deposit. 
In case of early upliftment of Flexi Fixed Deposit, the above stated 
premature withdrawal rates will be applied on a pro-rata basis, for 
the number of days the deposit was held.

In addition, there may be standard fees and charges which apply 
to your dealings with us. Our schedule of fees can be found at 
www.rakbank.ae (under Accounts > Flexi Fixed Deposit  > 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.

Sweep Out 
Any amount available in the linked Current Account greater than the 
sweep out limit gets moved into a Flexi Fixed Deposit on the 5th of 
every month* in units of thousands to create a Flexi Fixed deposit.

* For Flexi Fixed Deposits enrolled between 1st to 5th of the month, 
first sweep out will happen on 5th day of the following month.

Warnings 
• Minimum amount required in the linked current account 

is AED 3,000. If the balance in the linked current account 
falls below the “Sweep in Limit” covered in the table 
above, the amount recovery will be deducted from the 
FFD balance, in batches of AED 1,000.

• The Bank may close the Account if KYC or identification 
documents are not updated regularly, or if required 
as internal policies or upon request from regulatory/
judiciary entities.

7. Risks & Limitations 
 • Flexi Fixed Deposits are available only in AED currency.

 • Flexi Fixed Deposits are available only for existing RAKBANK 
Current Account holders.

 • Sweep out of amounts from linked Current Account to Flexi 
Fixed Deposit is executed only on every 5th day  of the month.

 • Sweep in and out amounts are in multiples of AED 1,000 and 
are subject to thresholds as decided by the bank from time to 
time (subject to change).

6. معدالت وحساب الفائدة وتكاليف المنتج 

الوديعة 
الثابتة 
المرنة 

سعر 
الفائدة 
سنويًا 

سعر الفائدة 
السنوي 

للسحب المبكر 

حد تحويل 
الرصيد من 

الحساب 

حد تحويل 
الرصيد إلى 

الحساب  

 3,000 د.إ. 10,000 د.إ.%0.00%0.50أساسي 

 3,000 د.إ. 50,000 د.إ.%0.25%0.25سيلكت 

 3,000 د.إ. 100,000 د.إ.%0.25%0.25إليت 

اعتبارًا من تاريخ 10 أغسطس 2020
عند تاريخ اإلستحقاق، يتم دفع الفائدة وفقً لاحتساب التالي: 

مبلغ الوديعة x سعر الفائدة السنوي / x 365 عدد األيام 
ملحوظــة: تطبــق الفائــدة علــى مبلــغ الوديعــة الثابتــة المرنــة ويتــم احتســابها 
مــن تاريــخ ربــط الوديعــة الثابتــة المرنــة. فــي حالــة الســحب المبكــر للوديعــة 
ــة، ســيتم تطبيــق معــدالت الســحب المبكــر المذكــورة أعــاه علــى  ــة المرن الثابت

ــداع. ــام اإلي ــك علــى عــدد أي أســاس تناســبي، وذل
ــم  ــى تعاماتك ــق عل ــة تنطب ــوم عام ــاك رس ــون هن ــد تك ــك ، ق ــى ذل ــة إل باإلضاف
معنــا. يمكــن االطــاع علــى جــدول الرســوم الخــاص بنــا علــى موقعنــا علــى 
شــبكة األنترنــت: www.rakbank.ae )تحــت قســم الحســابات < الوديعــة الثابتــة 

المرنــة < المعلومــات واألدوات < دليــل الخدمــات 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

تحويل الرصيد من الحساب 
يتــم تحويــل أي مبلــغ متــاح فــي الحســاب الجــاري الٌمتصلــة والــذي يكــون أعلــى 
مــن حــد الرصيــد مــن الحســاب إلــى الوديعــة الثابتــة المرنــة فــي اليــوم الخامــس 

مــن كل شــهر* بوحــدات األلــف لربــط الوديعــة الثابتــة المرنــة.
ــن كل  ــى 5 م ــن 1 إل ــرة م ــي الفت ــجلة ف ــة المس ــة المرن ــع الثابت ــبة للودائ * بالنس
شــهر، ســيتم التحويــل األول مــن الرصيــد فــي اليــوم الخامــس مــن الشــهر التالــي.

تحذيرات   
الحد األدنى للمبلغ المطلوب في الحساب الجاري المرتبط هو  •

3,000 درهم إماراتي. إذا انخفض الرصيد في الحساب الجاري 
المرتبط عن »حد االتحويل إلى الحساب« الٌمذكر في الجدول 

أعاله، فسيتم خصم  المبلغ المطلوب من رصيد الوديعة 
الثابتة المرنة على دفعات بقيمة 1,000 درهم إماراتي.

يجوز للبنك إغالق الحساب إذا لم يتم تحديث البيانات  •
الشخصية أو المستندات التعريفية بإنتظام، أو إذا لزم األمر 

كسياسات داخلية أو بناًء على طلب الهيئات التنظيمية / 
القضائية.

7. المخاطر والقيود
الودائع الثابتة المرنة متوفرة بعملة الدرهم اإلماراتي فقط. •

الودائع الثابتة المرنة متاحة فقط ألصحاب الحسابات الجارية لراك بنك. •

ــة  • ــة الثابت ــى الوديع ــل إل ــاري المتص ــاب الج ــن الحس ــد م ــل الرصي ــم تحوي يت
ــهر. ــن كل ش ــس م ــوم الخام ــي الي ــط ف ــة فق المرن

يتــم تحويــل الرصيــد مــن وإلــى الحســاب بمضاعفــات 1,000 درهــم إماراتــي  •
وتخضــع للحــدود التــي يقررهــا البنــك مــن وقــت آلخــر )قابلــة للتغييــر(.
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8. Customer Obligations  
You are required to:

 • Review this document and all other terms & conditions set out 
in the 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 
employment or income details, contact details, residential 
status, identification details, financial details or any other 
material information as declared in the application form; and

 • Always safeguard sensitive banking details such as a/c number, 
cheque book, Debit Card, login ID, passwords, pin number etc.

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

conditions of the Account on 60 days’ notice to you in advance.

 • The Bank may amend the interest rates for the Account 
on 30 days’ notice to you in advance. The revised rate will 
be applicable for new deposits, sweep outs, and renewed 
deposits post effective date.

 • If the current Account linked to the deposit is not used for a 
period of 1 year, it will be designated as inactive and you will 
not be able to transact unless activated again.

 • In case of early upliftment of Flexi Fixed Deposit, the above 
stated premature withdrawal rates will be applied on a pro-
rata basis, for the number of days the deposit was held.

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

Name

Date

Signature

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

8. إلتزامات العميل
يتوجب على العميل ما يلي: 

مراجعــة هــذا المســتند وجميــع الشــروط واألحــكام األخــرى المنصــوص عليهــا  •
فــي نمــوذج طلــب فتــح الحســاب بالتفصيــل؛

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

إخطــار البنــك كتابيــً ألي تغييــر فــي العمــل أو الدخــل، أو أي تغييــر فــي بيانــات  •
االتصــال، حالــة اإلقامــة، البيانــات التعريفيــة، الماليــة أو أي معلومــات أساســية 

أخــرى قــد ذكــر فــي نمــوذج الطلــب؛ و
ــات المصرفيــة الخاصــة والحساســة دائمــً مثــل رقــم الحســاب،  • ــة البيان حماي

ــات تســجيل الدخــول، كلمــات المــرور  ــة الخصــم، بيان ــر الشــيكات، بطاق دفت
والرقــم الســري ومــا إلــى آخــره.

فــي حــال الســحب المبكــر للوديعــة الثابتــة المرنــة، ســيتم تطبيــق معــدالت  •
الســحب المبكــر المذكــورة أعــاه علــى أســس تناســبية.

9. الشروط واألحكام الرئيسية 
يجــوز للبنــك تعديــل خصائــص، رســوم، مصروفــات، شــروط وأحــكام  الحســاب  •

فــي غضــون 60 يومــً مــن إخطاركــم مقدمــً.

يجــوز للبنــك تعديــل أســعار الربــح للحســاب فــي غضــون 30 يومــً مــن  •
ــدة  ــع الجدي ــى الودائ ــدل عل ــعر المع ــق الس ــيتم تطبي ــً. س ــم مقدم إخطارك

والرصائــد الجديــدة والودائــع المجــددة بعــد تاريــخ التطبيــق. 

ــاب  • ــاره حس ــيتم إعتب ــد، فس ــام واح ــدة ع ــاب لم ــتخدام الحس ــم إس ــم يت إذا ل
غيــر فعــال ولــن يتمكــن العميــل مــن إجــراء المعامــات بإســتخدام الحســاب 

مــا لــم يتــم تنشــيطه مــرة أخــرى.
فــي حــال الســحب المبكــر للوديعــة الثابتــة المرنــة، ســيتم تطبيــق معــدالت  •

ــدد  ــك علــى ع ــاه علــى أســس تناســبية، وذل الســحب المبكــر المذكــورة أع
أيــام اإليــداع.

أنــا / نحــن نؤكــد أننــي / أننــا تمكنــا مــن الحصــول علــى مســتند ملخــص الحقائــق 
الرئيســية للمنتــج هــذا قبــل تقديــم طلبنــا للحصــول علــى هــذا الحســاب.  وقــد 

قمنــا بقــراءة وفهــم هــذا الملخــص كامــًا. 

االسم

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.


