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)(GENERAL TERMS AND CONDITIONS

(الشروط واألحكام العامة)
إذا كنــت تقــرأ هــذه الشــروط :هــذا يعنــي أنــه لديكــم أو أنكــم مهتميــن بفتــح حســاب
بنكــي لدينــا .التقــدم للحصــول علــى قــرض أو بطاقــة إئتمانيــة أو تلقــي أو إســتخدام إحــدى
خدماتنــا.

If you are reading these terms: This must mean you have or are interested
in opening an Account with us, applying for a Loan or a Credit Card or receiving
or using one of our Services.

مــن نحــن :نحــن بنــك رأس الخيمــة الوطنــي (ش.م.ع ،).بنــك تجــاري مرخــص ومنظــم بواســطة
البنــك المركــزي .نحمــل أيضــً رخصــة ترويجيــة صــادرة مــن هيئــة األوراق الماليــة والســلع
اإلماراتيــة .يمكنكــم التواصــل معنــا عبــر الهاتــف رقــم .+971 4 2130000 :أو مراســلتنا عبــر
البريــد اإللكترونــي contactus@rakbank.ae :أو عبــر موقعنــا اإللكترونــي علــى شــبكة
اإلنترنــت :أو عبــر زيــارة أي فــرع مــن فروعنــا.

Who we are: We are National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.), a commercial
bank licensed and regulated by the Central Bank. We also hold a promotion
license issued by the UAE Securities and Commodities Authority. You may
contact us using on +971 4 2130000, email us to contactus@rakbank.ae,
through our Website or at any of our branches.

مــا هــى وظيفــة هــذه الشــروط :تحــدد هــذه الشــروط (الشــروط العامــة) الشــروط واألحــكام
التــي تطبــق علــى الحســابات ،القــروض ،بطاقــات اإلئتمــان أو الخدمــات التــي يقدمهــا البنــك .حيــث
تطبــق هــذه األحــكام علــى جميــع العالقــات المبرمــة بيــن البنــك والعميــل.

What these terms do: These terms (“General Terms”) set out the terms and
conditions that apply to the Accounts, Loans, Credit Cards, or Services we
provide. They apply to every aspect of our relationship with you.

هــل توجــد شــروط أخــرى :نعــم  -ســيكون هنــاك شــروط اضافيــة خاصــة أخــرى ،أحــكام
وميــزات تطبــق علــى الحســابات ،القــروض ،بطاقــات اإلئتمــان ،أو الخدمــات علــى النحــو المبيــن
فــي نمــاذج الطلبــات ،خطابــات العــرض ،شــروط القــروض ،تفويضــات الحســابات ،بيانــات
الحقائــق الرئيســية ،مذكــرات المعلومــات وغيرهــا مــن المســتندات أو علــى النحــو المبيــن
علــى موقعنــا اإللكترونــي أو مــا تــم إبالغكــم بــه (تعــرف معــً “الشــروط اإلضافيــة”).

Are there other terms: Yes - there will also be other specific additional terms,
conditions and features that apply to particular Accounts, Loans, Credit Cards,
or Services as set out in our application forms, offer letters, Loan Terms, Account
mandates, key fact statements, information sheets and other documents or
as otherwise displayed on our Website or communicated to you (together the
“Additional Terms”).

متــى يتــم تطبيقهــا :عنــد قيامــك بفتــح ،إســتالم أو إســتخدام أى حســاب ،قــرض ،بطاقــات
إئتمــان أو تلقــي خدمــات مــن جانبنــا ،فإنكــم توافقــون علــى الشــروط العامــة هــذه جنبــً إلــى
جنــب مــع أى شــروط اضافيــة تطبــق عليكــم ويتعيــن عليكــم اإللتــزام بهــا.

When they apply: When you open, receive or use any Account, Loan, Credit
Cards or Service from us you agree that these General Terms together with
any Additional Terms apply to you and you will comply with them.

الرســوم :تــم تحديــد رســومنا فــي دليــل الخدمــات واألســعار الخــاص بنــا .نوصيكــم
بالتحقــق مــن دليــل الخدمــات واألســعار لمعرفــة الرســوم والتكاليــف التــي ســيتم
دفعهــا ،والتــي ســيتم تحديدهــا ضمــن صفحــات المنتــج ذات الصلــة فــي دليــل
الخدمــات واألســعار .تتوفــر أدلــة الخدمــات واألســعار لدينــا علــى موقعنــا اإللكترونــي
وفروعنا.

What fees: Our fees are set out in our Service and Price Guide. We recommend
you check the Service and Price Guide to see what fees and charges will be
payable by you, which will be set out under the relevant product pages in the
Service and Price Guide. Our Service and Price Guides are available at our
Website and branches.

يمكننــا تغييــر هــذه الشــروط :يمكننــا تغييــر الشــروط العامــة هــذه بمــا فــي ذلــك دليــل
الخدمــات واألســعار .يمكننــا أيضــً إضافــة أو إســتبعاد أو تغييــر أي مــن حســاباتنا أو قروضنــا
أو بطاقــات االئتمــان أو خدماتنــا أو الرســوم التــي نتقاضاهــا منكــم لحصولكــم عليهــا أو
اســتخدامها .مــا لــم يكــن القانــون المعمــول بــه مطلوبــً أو مســموحًا بــه مســبقًا ،ســنخبرك
بمــا ســيتغير بالتغييــرات جنبــً إلــى جنــب مــع نســخة مــن الشــروط العامــة المعدلــة والتاريــخ
الــذي ســيدخل فيــه التغييــر حيــز التنفيــذ قبــل إجــراء التغييــر

We can change these terms: We can change these General Terms including
the Service and Price Guide. We can also add, remove, or change any of our
Accounts, Loans, Credit Cards, or Services, or the fees we charge you to access
or use them. Unless required or permitted earlier by Applicable Law, we will let
you know what will change along with a copy of the revised General Terms and
the date the change will take effect before we make the change.
Your guide to reading these General Terms:

لقراءة هذه الشروط العامة ،يمكنم اإلطالع على التالي:
What you can find in this section
ماذا يوجد في هذا الجزء

Title
عنوان

Section Pages
جزء
صفحات

Here we set out our respective rights and the availability of our products and services
نحدد هنا حقوقنا الخاصة ومنتجاتنا وخدماتنا المتوفرة

Introduction
مقدمة

2

1.

This section summarise what bank accounts we offer, how to open them, what conditions apply and also how
to operate them
يلخص هذا الجزء الحسابات البنكية مقدمة وكيفية فتح تلك الحسابات ،ما هي الشروط المطبقة وأيضًا كيفية إدارة الحسابات.

Bank Accounts
الحسابات البنكية
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If you take a Loan from us, this section explains what conditions will apply
يوضح هذا الجزء الشروط المطبقة ،في حال حصولكم على قرض من خاللنا

Loans
القروض

11
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When you obtain a credit card from us, this sections sets out the terms applicable to the card
يوضح هذا الجزء الشروط المطبقة على بطاقة اإلئتمان ،في حال حصولكم على بطاقة اإلئتمان من خاللنا

Credit Cards
بطاقات اإلئتمان

16
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If you decide to make investments through us, this section explains what conditions will apply
RAKInvest
يوضح هذا الجزء الشروط المطبقة ،ما إذا قررتم اإلستثمار من خاللنا راك أنفست (بنك رأس الخيمة لإلستثمار)

22

5.

This section sets out additional terms applicable to business loans
يوضح هذا الجزء الشروط اإلضافية المطبقة على قروض األعمال

Business Loans
قروض األعمال

25
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Here we summarise how to access our services through the channels we make available, including electronic
banking
يلخص هذا الجزء كيفية الوصول إلى خدماتنا من خالل القنوات المتاحة ،بما في ذلك الخدمات المصرفية اإللكترونية

Channels
قنوات التواصل

25
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This section describes how we can collect, use, share and store your information
يوضح هذا الجزء كيفية تجميع ،استخدام ،مشاركة وحفظ المعلومات الخاصة بكم

Information
المعلومات

27

8.

This section applies to every aspect of our relationship as explained above
يطبق هذا الجزء على كافة جوانب عالقتنا على النحو الموضح أعاله

General Terms
الشروط العامة

29

9.

This is where you can find the defined terms
في هذا الجزء يمكنكم العثور على المصطلحات المعرفة

Glossary
المصطلحات

34

10.

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

الشروط واألحكام العامة

General Terms & Conditions

SECTION 1: INTRODUCTION

مادة  :1المقدمة
1.حقوقكــم :ســنتخذ خطــوات لشــرح مســتندات وشــروط أي حســاب أو قــرض أو خدمــة
نقدمهــا لكــم .يمكنكــم دائمــً طلــب معلومــات إضافيــة ويجــب عليكــم النظــر فــي
طلــب مشــورة مســتقلة.

Your rights: We will take steps to explain the documentation and the
terms of any Account, Loan or Service we are offering to you. You can
always ask for additional information and you should consider seeking
independent advice.

كل حساب أو قرض أو خدمة نقدمها لها مجموعة مختلفة من الشروط المرتبطة بها
وفي بعض الحاالت ،قد يكون لديك الحق في رفض أو إلغاء أو طلب التنازل عن الرسوم
أو طلب تحقيق أو تقديم شكوى بشأن تجربتك .ستفسر هذه الشروط العامة وكذلك
الشروط اإلضافية هذه الحقوق.

Every Account, Loan or Service that we offer has different set of terms
attached to it and in some cases, you may have the right to opt out, cancel,
request a waiver of fees, request an investigation or file a complaint about
your experience. These General Terms and the Additional Terms will explain
those rights.

إذا كنتم في حاجة إلى أي توضيح ،أو إلى تقديم شكوى أو تقديم مالحظات ،فيمكنكم
القيام بذلك عن طريق االتصال براك بنك على الرقم 04-2130000 :أو مراسالتنا عبر البريد
اإللكتروني.contactus@rakbank.ae :

If you require any clarification, or wish to raise a complaint or provide
feedback, you can do so by contacting RAKBANK on 04-2130000 or email us
to contactus@rakbank.ae.

2.الش ــروط :هــذه الشــروط العامــة وأي شــروط إضافيــة هــي مــا يحكــم عالقتنــا معــك
ويــزودك بالمعلومــات حــول كيفيــة اســتخدام حســاب أو قــرض أو خدمــة.

The terms: these General Terms and any Additional Terms is what governs
our relationship with you and provides you with the information about how
you can use an Account, Loan or Service.

قـــد نســـتخدم الوســـائل اإللكترونيـــة للتعاقـــد معكـــم .هـــذا يعنـــي أنـــه يمكنكـــم
التعاق ــد معن ــا وقب ــول الش ــروط وتقدي ــم التعليم ــات م ــن خ ــال الوس ــائل اإللكتروني ــة
المقبول ــة لدين ــا .س ــتكون ه ــذه الوس ــائل اإللكتروني ــة ملزم ــة لكلين ــا كم ــا ل ــو ت ــم
توقي ــع ه ــذا العق ــد أو الش ــروط أو التعليم ــات والموافق ــة عليه ــا وقبوله ــا ف ــي ص ــورة
نســـخة ورقيـــة موقعـــة يدويـــً .علـــى الرغـــم ممـــا ســـبق ،يمكننـــا ،وفقـــً لتقديرنـــا
المطلـــق ،اإلصـــرار علـــى ضـــرورة إبـــرام نســـخة ورقيـــة والتوقيـــع عليهـــا يدويـــً مـــن
ِقبلكـــم.

We may use electronic means to contract with you. This means you
may contract with us, accept terms and provide instructions through
electronic means that are acceptable to us. Such electronic means
will be binding on both of us as if such contract, terms or instructions
were executed, agreed and accepted in hard copy and signed in wet
ink. Notwithstanding the above, we may, at our discretion, insist on a
hard copy signed in wet ink from you.

مـــن أجـــل فتـــح أو اســـتالم أو اســـتخدام أي حســـاب أو قـــرض أو خدمـــة ،قـــد تضطـــر
إلـــى إكمـــال خطـــوات إضافيـــة وتقديـــم الموافقـــة فيمـــا يتعلـــق بـــأي شـــروط إضافيـــة
وســـتكون هـــذه الموافقـــة ملزمـــة لكـــم.

In order to open, receive or use any Account, Loan or Service you may have
to complete additional steps and give your consent regarding any Additional
Terms and such consent will be binding on you.

إذا كان هن ــاك أي تع ــارض أو تض ــارب بي ــن ه ــذه الش ــروط العام ــة وأي ش ــروط إضافي ــة،
تس ــود الش ــروط اإلضافي ــة.

If there is any conflict or inconsistency between these General Terms and
any Additional Terms, the Additional Terms shall prevail.

3.التغييــرات :يجــوز لنــا فــي أي وقــت تغييــر أو اســتبدال هــذه الشــروط العامــة وأي
شــروط إضافيــة عــن طريــق إخطــارك وفقــً للقانــون المعمــول بــه .فــي الوقــت الحالــي،
يتطلــب القانــون المعمــول بــه منــا أن نقــدم لــك إشــعارًا لمــدة  60يومــً بــأي تغييــرات.
ســيكون أي تعديــل ســاري المفعــول مــن التاريــخ المحــدد مــن قبلنــا مــن خــال
االســتمرار فــي الوصــول إلــى أو تشــغيل حســاب أو قــرض أو خدمــة ،ســيتم اعتبــارك
موافقــً عليهــا.

Changes: we may at any time vary or replace these General Terms and
any Additional Terms by notice to you in accordance with Applicable Law.
At present Applicable Law requires us to give you 60 days notice of any
changes. Any amendment will be effective from the date specified by us and
by continuing to access or operate an Account, Loan or Service you will be
deemed to have accepted them.

3.

4.التوفــر :توافــر أي حســاب أو قــرض أو بطاقــة ائتمــان أو خدمــة يكــون وفقــً لتقديرنــا
المطلــق وســيخضع للوفــاء بمعاييــر قبــول معينــة وتوفيــر أي معلومــات يطلبهــا
البنــك .يتعيــن عليكــم إكمــال أو إرســال أو توقيــع و/أو قبــول جميــع النمــاذج والخطابــات
والتفويضــات والجــداول الزمنيــة والوثائــق واالتفاقيــات التــي نطلبهــا فيمــا يتعلــق
بالحســاب أو القــرض أو الخدمــة.

Availability: the availability of any Account, Loan, Credit Card, or Service will
be at our sole discretion and be subject to satisfaction of certain eligibility
criteria and provision of any information we require. You must complete,
submit, sign and/or accept all forms, letters, mandates, schedules, documents
and agreements required by us in relation to an Account, Loan or Service.

4.

أنـــت توافـــق علـــى اســـتخدام أي حســـاب أو قـــرض أو خدمـــة ألغـــراض قانونيـــة فقـــط
والخض ــوع للقان ــون المعم ــول ب ــه .ويش ــمل ذل ــك القواني ــن الت ــي تحظ ــر غس ــل األم ــوال
أو تموي ــل اإلره ــاب ،أو تحظ ــر التعام ــل م ــع بع ــض البل ــدان أو األش ــخاص أو أن ــواع األعم ــال
التجاري ــة.

You agree to use any Account, Loan or Service for lawful purposes only and
comply with Applicable Law. This includes laws prohibiting money laundering
or financing of terrorism, or prohibiting dealing with certain countries, people,
or types of businesses.

5.حقوقنــا :قــد نرفــض تقديــم حســاب أو قــرض أو بطاقــة ائتمــان أو خدمــة.
إذا حــدث هــذا ،فســنتواصل معكــم ونوضــح الســبب (مــا لــم يقتضــي القانــون خــاف
ذلــك).

Our rights: We may refuse to provide an Account, Loan, Credit Card or
Service. If this happens, we will communicate to you and explain why (unless
otherwise required by law).

لدينـــا أيضـــ َا حقـــوق معينـــة إلنهـــاء أو إغـــاق أو تعليـــق و/أو إلغـــاء أي حســـاب
أو قـــرض أو بطاقـــة أو خدمـــة كمـــا هـــو موضـــح فـــي هـــذه الشـــروط العامـــة
والشـــروط اإلضافيـــة .يتضمـــن ذلـــك حيثمـــا يلـــزم القيـــام بذلـــك بموجـــب القانـــون
المعمـــول بـــه ،فـــي حـــال عـــدم إســـتيفاء أيـــً مـــن الشـــروط المعمـــول بهـــا أو عنـــد
إنتهاككـــم أيـــً مـــن الشـــروط الـــواردة فـــي هـــذه الشـــروط العامـــة أو الشـــروط اإلضافيـــة.

We also have certain rights to terminate, close, suspend and/or cancel any
Account, Loan, Card or Service as explained in these General Terms and the
Additional Terms. This includes where required to do so by Applicable Law,
where you fail to satisfy any of the applicable conditions or where you breach
any of the terms in these General Terms or the Additional Terms.

يمكننــا تعليــق أو إنهــاء وصولكــم إلــى أي خدمــة أو أي وظيفــة فــي تلــك الخدمــات فــي
أي وقــت .ســنوافيكم بفتــرة إخطــار وفقــً للقانــون المعمــول بــه.

We can suspend or end your access to any Service or any functionality in
those Services at any time, either temporarily or permanently. We will provide
you with a notice period as per Applicable Law.

نح ــن مخول ــون بخص ــم أي حس ــاب أو اس ــترداد دفع ــة جزئي ــة م ــن الش ــيكات المح ــررة
منكـــم لصالحنـــا مقابـــل أي مبلـــغ مســـتحق ولكـــن غيـــر مدفـــوع لنا/المســـتفيدين
م ــن الش ــيكات .ويش ــمل ذل ــك س ــداد الق ــروض وجمي ــع الرس ــوم والتكالي ــف المطبق ــة
(بم ــا ف ــي ذل ــك أي ضرائ ــب ورس ــوم ومصروف ــات ورس ــوم قانوني ــة ورس ــوم الش ــيكات
المرت ــدة والش ــيكات المتوقف ــة والفوائ ــد عل ــى الرصي ــد المدي ــن (س ــواء كان مصرح ــً
ب ــه أم ال)).

We are authorised to debit any Account or recover a partial payment of
cheques you have with us for any amount due but unpaid to us/ beneficiaries
of cheques. This includes Loan repayments and all applicable fees and
charges (including any applicable taxes, duties, expenses, legal charges,
charges for dishonored cheques, stopped cheques and interest on debit
balance (whether authorized or not)).

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

/34

2

1.

2.

5.

The 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.

الشروط واألحكام العامة

General Terms & Conditions

6.الرسوم والمصروفات المطبقة لدينا :دليل الخدمات واألسعار متاح على موقعنا
االلكتروني .قد تكون هناك رسوم ومصروفات أخرى محددة في الشروط اإلضافية .يقع
على مسئوليتكم ومديونيتكم سداد جميع الرسوم المطبقة على أي حساب أو قرض أو
بطاقة ائتمان أو خدمة تم فتحها أو االستفادة منها .قد يتم تغيير الرسوم من قبلنا في
أي وقت من خالل إخطاركم بذلك.

Our charges and fees: the Service and Price Guide is available on our Website.
There may also be further charges and fees which are specified in the Additional
Terms. The payment for all the fees applicable to any Account, Loan, Credit Card
or Service opened or availed by you is your responsibility and liability. The fees
may be varied by us at any time by notifying you.

6.

7.المعلوم ــات الت ــي نحتاجه ــا منك ــم :يتعي ــن عليك ــم تقدي ــم جمي ــع المعلوم ــات
الت ــي نطلبه ــا م ــن وق ــت آلخ ــر إذا كنت ــم ترغب ــوا ف ــي اس ــتخدام حس ــاب أو ق ــرض
أو بطاق ــة ائتم ــان أو خدم ــة .ق ــد ي ــؤدي ع ــدم تزويدن ــا بمث ــل ه ــذه المعلوم ــات إل ــى
تأخي ــر طلبك ــم أو رفض ــه ،أو تقيي ــد أو تعلي ــق أو إنه ــاء تقدي ــم حس ــاب أو ق ــرض أو
بطاق ــة ائتم ــان أو خدم ــة متاح ــة لك ــم م ــن قبلن ــا.

Information we need from you: All the information requested by us from
time to time must be provided by you if you want to use an Account, Loan,
Credit Card or Service. Failure to provide us with such information may result
in your application being delayed or declined, or a restriction, suspension
or termination of the provision of an Account, Loan, Credit Card or Service
made available to you by us.

7.

يتعي ــن عليك ــم إبالغن ــا كتابي ــً عل ــى الف ــور ب ــأي تغيي ــر ف ــي معلوماتك ــم بش ــكل
مســـتمر ،بمـــا فـــي ذلـــك علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر (أ) نســـخ مـــن جـــواز
الســـفر المســـتحدث أو تأشـــيرة اإلقامـــة أو وثائـــق الهويـــة األخـــرى عنـــد إصدارهـــا
(ب) إخط ــار ب ــأي تغيي ــر ف ــي العن ــوان؛ (ج) الرخص ــة المهني ــة أو التجاري ــة المج ــددة،
عنـــد االقتضـــاء؛ و(د) المعلومـــات األخـــرى التـــي نطلبهـــا .إذا كان العميـــل شـــركة،
ســـتحتاج أيضـــً إلـــى (أ) تقديـــم البيانـــات الماليـــة الشـــهرية و/أو الربـــع ســـنوية و/
أو الســـنوي علـــى النحـــو المطلـــوب؛ و(ب) إخبارنـــا قبـــل إجـــراء أي تغييـــرات علـــى
ملكيتكـــم.

You must promptly inform us in writing of any change in your information on an
ongoing basis, including but not limited to (i) copies of your renewed passport,
residency visa or other identification documents when issued (ii) notification
of any change of address; (iii) your renewed professional or business license,
if applicable; and (iv) such other information requested by us. Where you are
a company, you will also need to (i) provide your monthly, quarterly and/or
annual financial statements as requested by us; and (ii) tell us before making
any changes to your ownership.

يج ــب أن تتأك ــدوا م ــن أن جمي ــع المعلوم ــات الت ــي قدمتموه ــا لن ــا حقيقي ــة وصحيح ــة
م ــن جمي ــع النواح ــي وأن جمي ــع المعلوم ــات المادي ــة ذات الصل ــة مدرج ــة فيه ــا .يتعي ــن
عليكـــم إخطارنـــا علـــى الفـــور فـــي حالـــة عـــدم دقـــة أو عـــدم اكتمـــال أي معلومـــات
مقدم ــة لن ــا س ــابقًا.

You must ensure that all the information provided to us by you is true and
correct in every respect and that all material information that is relevant to us
is included in it. We must be promptly notified by you in case any information
that you previously provided us becomes inaccurate or incomplete.

كل حسـاب أو قـرض أو بطاقـة ائتمـان أو خدمـة تعتبـر شـخصية بالنسـبة لكـم .يجـب
عليكـم إخطارنـا إذا كان هنـاك أي شـخص آخـر سيسـتفيد أو يتحمـل المخاطـر أو يكـون
مسـؤوالً عـن أي حسـاب أو قـرض أو بطاقـة ائتمـان أو خدمـة.

Each Account, Loan, Credit Card or Service is personal to you. You must notify
us if there is anyone else who will benefit, bear the risk or be responsible for
any Account, Loan, Credit Card or Service.

8.اســتخدام المعلومــات :يجــب عليكــم قــراءة هــذه الشــروط العامــة لفهــم الطريقــة
التــي يمكننــا بهــا جمــع واســتخدام بياناتكــم الشــخصية ،بمــا فــي ذلــك لغــرض إرســال
معلومــات تســويقية إليكــم.

Use of the information: You should read these General Terms to understand
the way in which we can collect and use your personal data, including for the
purpose of sending you marketing information.

8.

9.الشــركات :إذا كان العميــل شــركة ،فأنتــم بحاجــة إلــى التأكــد مــن حصولكــم علــى
رخصــة عمــل صالحــة فــي جميــع األوقــات ويتعيــن طلــب موافقتنــا المكتوبــة قبــل إجــراء
أي تغييــرات علــى ملكيتكــم .فــي حــال تغييــر ملكيتكــم .فــي حــال تغييــر ملكيتكــم،
فســتكون الموافقــة علــى ذلــك ضمــن تقديرنــا ،وفــي حــال موافقتنــا ،فقــد نفــرض شــروط
معينــة مــن الــازم اســتيفاؤها قبــل حــدوث التغييــر.

Corporates: Where you are a Company, you need to ensure you have a valid
business license at all times and will need to seek our written consent before
making any changes to your ownership. If your ownership is changing, it will
be within our discretion on whether we consent and if we do, we may impose
certain conditions which have to be satisfied before the change can occur.

9.

SECTION 2: BANK ACCOUNTS

مادة  :2الحسابات البنكية
	10.فتــح الحســاب :نقــدم أنواعــً مختلفــة مــن الحســابات ،لــكل منهــا ميزاتــه الخاصــة
والتــي ســيتم شــرحها فــي الشــروط اإلضافيــة .قــد تشــمل الشــروط اإلضافيــة لــكل
حســاب (دون قيــود) أســعار الفائــدة والرســوم المعمــول بهــا ،ومتطلبــات اإلقامــة،
ومتطلبــات الحــد األدنــى مــن الرصيــد ،والقيــود أو الحــدود المفروضــة علــى عمليــات
الســحب مــع أي شــروط أو مزايــا أخــرى مطبقــة .ســيتم الكشــف عــن هــذا لكــم وقــت
فتــح الحســاب ذات الصلــة ،والــذي قــد يحــدث مــن خــال نمــوذج الطلــب أو علــى موقعنــا
اإللكترونــي أو مــن خــال قنــوات إلكترونيــة أخــرى .بموجــب فتــح واســتخدام حســاب،
فإنكــم تقــرون بأنكــم قرأتــم وفهمتــم الشــروط اإلضافيــة لهــذا الحســاب قبلتــم
االمتثــال لهــا.

10. Opening an account: We offer various types of Accounts, each with its own
features which will be explained in the Additional Terms. The Additional Terms
for each Account may include (without limitation) the applicable interest
rates and fees, residency requirements, minimum balance requirements,
restrictions or limits on withdrawals together with any other applicable
conditions or benefits. This will be disclosed to you at the time you open
the relevant Account, which may occur through the application form, on
our Website or through other electronic channels. By opening and using an
Account you acknowledge having read and understood the Additional Terms
for that Account and agree that you will comply with them.

يجـــوز لكـــم فتـــح حســـاب أو أكثـــر وفقـــً لهـــذه الشـــروط العامـــة وأي شـــروط إضافيـــة
قابل ــة للتطبي ــق ،بم ــا ف ــي ذل ــك تس ــليم جمي ــع المعلوم ــات والمس ــتندات المطلوب ــة
م ــن البن ــك .ق ــد نطل ــب منك ــم فت ــح حس ــاب معي ــن م ــن أج ــل توفي ــر ق ــرض أو خدم ــة
معين ــة .يج ــوز أن يخض ــع كل حس ــاب لمعايي ــر وش ــروط مختلف ــة لألهلي ــة مث ــل الح ــد
األدنـــى مـــن متطلبـــات الرصيـــد وشـــروط اإلقامـــة وحـــدود الســـحب وغيـــر ذلـــك مـــن
المتطلبـــات.

One or more Accounts may be opened by you subject to these General Terms
and any applicable Additional Terms, including delivery of all information and
documents required by us. We may require you to open a specific Account
in order to make available a particular Loan or Service. Each Account may be
subject to different eligibility criteria and conditions such as minimum balance
requirements, residency conditions, and withdrawal limitations and so on.

ق ــد نق ــدم فائ ــدة عل ــى الرصي ــد االئتمان ــي لحس ــابات معين ــة .إذا كان ــت الفائ ــدة قابل ــة
للتطبي ــق ،فس ــتحدد الش ــروط اإلضافي ــة مع ــدل تراكمه ــا والطريق ــة الت ــي س ــيتم به ــا
قيده ــا ف ــي الحس ــاب.

Interest may be offered by us on the credit balance of certain Accounts. If
interest is applicable, the Additional Terms will set out the rate at which it will
accrue and the way in which it will be credited to the Account.

إذا لـــم يتـــم اســـتيفاء أي مـــن الشـــروط المطبقـــة علـــى الحســـاب ،فيمكننـــا
فـــرض رســـوم علـــى النحـــو المنصـــوص عليـــه فـــي دليـــل الخدمـــات واألســـعار،
أو تغييـــر نـــوع الحســـاب ،أو إغـــاق الحســـاب أو تعليقـــه ،أو رفـــض معالجـــة أي
تعليمات.

Where any conditions applicable to an Account are not met, we may
impose a fee as prescribed in the Service and Price Guide, change the
type of Account, close or suspend the Account or otherwise decline to
process any instruction.

يمكنن ــا الخص ــم م ــن أي حس ــاب (وف ــي حال ــة ع ــدم كفاي ــة الرصي ــد ،حس ــاب للس ــحب
عل ــى المكش ــوف) ف ــي حال ــة قيامن ــا بإي ــداع أي ف ــي إل ــى الحس ــاب بس ــبب خط ــأ ف ــي
نظــام الكمبيوتــر ،أو خطــأ تقنــي أو عطــل ،أو خطــأ بشــري ،أو خطــأ فــي نظــام المقاصــة،
أو احتيــال مــن قبلكــم أو طــرف ثالــث أو أي ســبب آخــر ،وفــي أي حالــة دون أي مســؤولية.
إذا ح ــدث ه ــذا ،فس ــوف نتواص ــل معك ــم لش ــرح م ــا ح ــدث.

We may debit any Account (and in case of insufficient balance, overdraw the
Account) in case we credit any funds to an Account due to computer system
error, technical error or malfunction, human error, clearing system error, fraud
by you or a third party or any other reason, in each case without any liability.
If this happens, we will communicate to you and explain what has occurred.

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

11. Types of accounts

(a) Current Account

)أ(الحساب الجاري
الحســـاب الجـــاري هـــو حســـاب معامـــات مخصـــص لالســـتخدام اليومـــي ُيســـمح فيـــه
باإلي ــداع والس ــحب .يمكنن ــا إص ــدار دفت ــر ش ــيكات لتمكينك ــم م ــن تش ــغيل الحس ــاب
الج ــاري .ل ــن تدف ــع األرص ــدة الدائن ــة ف ــي الحس ــاب الج ــاري أي فائ ــدة م ــا ل ــم يت ــم تحديده ــا
صراح ــة ف ــي الش ــروط اإلضافي ــة المعم ــول به ــا .يمك ــن تحمي ــل الفائ ــدة عل ــى العم ــاء
علـــى األرصـــدة االئتمانيـــة المحتفـــظ بهـــا فـــي الحســـابات الجاريـــة المقومـــة بالعملـــة
األجنبي ــة.

A Current Account is a transaction account meant for daily use into which
deposits and withdrawals are permitted. We may issue, a cheque book to enable
you to operate the Current Account. Credit balances on a Current Account will
not pay any interest unless expressly specified in the applicable Additional Terms.
Interest may be charged to customers on credit balances maintained in foreign
currency denominated Current Accounts

يرج ــى اإلط ــاع عل ــى الش ــروط اإلضافي ــة للحص ــول عل ــى مزي ــد م ــن المعلوم ــات ع ــن
االختالفـــات المتاحـــة للحســـابات الجاريـــة.

Please refer to the Additional Terms for further information on the variations
available for Current Accounts.

)ب(الحساب تحت الطلب
الحس ــاب تح ــت الطل ــب ه ــو حس ــاب يحم ــل فائ ــدة ُيس ــمح في ــه باإلي ــداع والس ــحب (م ــع
إش ــعار مس ــبق) .يمك ــن تحمي ــل الفائ ــدة للعم ــاء عل ــى األرص ــدة الدائن ــة المحتف ــظ به ــا
ف ــي الحس ــابات الجاري ــة المقوم ــة بالعمل ــة األجنبي ــة.

(b) Call Account

)ج(حساب التوفير
حس ــاب التوفي ــر ه ــو حس ــاب ذي فائ ــدة ُيس ــمح بالودائ ــع في ــه و ٌيس ــمح بالس ــحب من ــه
بش ــروط معين ــة.

(c) Savings Account

A Savings Account is an interest bearing Account into which deposits are permitted
and from which withdrawals are permitted subject to certain conditions.

تتحم ــل األرص ــدة الدائن ــة ف ــي حس ــاب التوفي ــر فائ ــدة بالس ــعر وتحس ــب بالطريق ــة
المحـــددة فـــي الشـــروط اإلضافيـــة المعمـــول بهـــا .يمكـــن تحميـــل الفائـــدة علـــى
العمـــاء علـــى األرصـــدة الدائنـــة الموجـــودة فـــي حســـابات التوفيـــر المقومـــة
بالعمـــات األجنبيـــة.

Credit balances on a Savings Account will bear interest at the rate and
calculated in the manner specified in the applicable Additional Terms.
Interest may be charged to customers on credit balances maintained in
foreign currency denominated Savings Accounts

يرج ــى اإلط ــاع عل ــى الش ــروط اإلضافي ــة للحص ــول عل ــى مزي ــد م ــن المعلوم ــات ع ــن
االختالفـــات المتاحـــة لحســـابات التوفيـــر.

Please refer to the Additional Terms for further information on the variations
available for Savings Accounts.

A Call Account is an interest bearing Account into which deposits and
withdrawals (with prior notice) are permitted. Interest may be charged to
customers on credit balances maintained in foreign currency denominated
Current Accounts

)(d) Term Deposit Account (also called Fixed Deposit Account

)د(حساب الودائع ألجل ( ٌيعرف أيضًا بـ حساب الودائع الثابتة)
حس ــاب الودائ ــع ألج ــل ه ــو حس ــاب إي ــداع يت ــم في ــه وض ــع األم ــوال لم ــدة زمني ــة مح ــددة
يت ــم االتف ــاق عليه ــا فيم ــا بي ــن البن ــك والعمي ــل.

A Term Deposit Account is a deposit Account where funds are placed for a
fixed duration of time that is agreed between us and you.

يتـــم تحميـــل فائـــدة علـــى الودائـــع ألجـــل فـــي حســـاب الودائـــع ألجـــل وذلـــك وفـــق
الس ــعر المتف ــق علي ــه ويت ــم حس ــابه بالطريق ــة المح ــددة ف ــي الش ــروط اإلضافي ــة
المطبقـــة.

The term deposit in a Term Deposit Account will bear interest at the agreed
rate and is calculated in the manner specified in the applicable Additional
Terms.

إذا اخت ــار العمي ــل تجدي ــد الوديع ــة ألج ــل تلقائي ــً ،س ــيتم من ــح إش ــعارًا مس ــبقًا لإلب ــاغ
بتاري ــخ التجدي ــد ،م ــا ل ــم يت ــم تحدي ــد خ ــاف ذل ــك ف ــي الش ــروط اإلضافي ــة .س ــيتم تجدي ــد
الوديع ــة ألج ــل ف ــي حس ــاب الوديع ــة ألج ــل بس ــعر الفائ ــدة الس ــائد ف ــي تاري ــخ التجدي ــد.
مـــا لـــم يخطرنـــا العميـــل بعـــدم القيـــام بذلـــك ،ســـيتم تجديـــد الوديعـــة ألجـــل علـــى
النح ــو المذك ــور أع ــاه.

Where you have selected for the term deposit to renew automatically, we will
give you prior notice informing you of the date of renewal, unless otherwise
specified in the Additional Terms. The term deposit in the Term Deposit
Account will be renewed at the interest rate prevailing at the date of renewal.
Unless you notify us not to, the term deposit will be renewed as stated above.

فــي حــال عــدم إختياركــم تجديــد الوديعــة ألجــل تلقائيــً ،فســيتم تحويــل العائــدات
المس ــتحقة إل ــى حس ــاب وفقً ــا لتعليماتك ــم ف ــي وق ــت إي ــداع الوديع ــة ألج ــل أو كم ــا
يتــم إخطارنــا الحقــً وفــق الشــكل والطريقــة المقبولــة لدينــا.

Where you have not selected for the term deposit to renew automatically, the
maturity proceeds will be transferred to an account as per your instruction
at the time of placement of term deposit or as notified to us subsequently
in a form and manner acceptable to us.

تخضـــع عمليـــات ســـحب كل أو أي جـــزء مـــن الوديعـــة ألجـــل قبـــل تاريـــخ االســـتحقاق
المتفـــق عليـــه للشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي الشـــروط اإلضافيـــة المطبقـــة.

Withdrawals of all or any part of a term deposit prior to the agreed maturity date
are subject to such conditions as prescribed in the applicable Additional Terms.

Note: You acknowledge and accept that any early withdrawal of a term
deposit may result in the application of zero or lower interest rates and
early withdrawal fees or penalties, as specified in the Additional Terms
and/or respective Service and Price Guide.

مالحظــةُ :يقــر ويوافــق العميــل أن أي ســحب مبكــر للوديعــة ألجــل قــد يــؤدي
إلــى تطبيــق أســعار فائــدة صفريــة أو أقــل ورســوم أو غرامــات ســحب مبكــر،
علــى النحــو المحــدد فــي الشــروط اإلضافيــة و/أو دليــل الخدمــات واألســعار
المعني.
يرج ــى اإلط ــاع عل ــى الش ــروط اإلضافي ــة للحص ــول عل ــى مزي ــد م ــن المعلوم ــات ع ــن
االختالفـــات المتاحـــة لحســـابات الودائـــع ألجـــل.

Please refer to the Additional Terms for further information on the variations
available for Term Deposit Accounts.

(e) Gold Accounts

)ه(حسابات جولد
بنـــاء علـــى
حســـاب جولـــد هـــو حســـاب يســـمح لكـــم بشـــراء وبيـــع الذهـــب
ً
أســـعار شـــراء وبيـــع الذهـــب الســـائدة فـــي البنـــوك .يوفـــر لكـــم خيـــارات للتوفيـــر
ابتـــداء مـــن  1جـــرام ،يمكنكـــم شـــراء وبيـــع الذهـــب مـــن خـــال فـــرع
بالجـــرام،
ً
راك بن ــك وخدم ــات راك بن ــك المصرفي ــة الرقمي ــة وخدم ــة اإلس ــترداد الفعل ــي للذه ــب
ل ــدى ف ــرع راك بن ــك المح ــدد.

A Gold Account is an account that allows you to buy and sell gold based on
the banks prevailing gold buy and sell rates. It provides you with options
to save in grams, starting from 1gm, you can buy and sell gold through a
RAKBANK Branch or RAKBANK Digital Banking and redeem for physical gold
at designated RAKBANK branch.

Note: The price of gold may go down as well as up meaning you may not
recover all of your money when you sell.
Also, you can only sell the gold in the Gold Account to us at the price we
quote. This means you will not have other options to sell the gold if you
are not happy with the price we quote.

مالحظــة :يجــوز أن ينخفــض أو يرتفــع ســعر الذهــب ممــا يعنــي أنــه مــن الممكــن عــدم
إســتردادكم جميــع أموالكــم عنــد البيــع.
أيضــا ،يمكنكــم فقــط بيــع الذهــب فــي حســاب الذهــب لنــا بالســعر الــذي نقترحــه.
ً
هــذا يعنــي أنــه لــن يكــون لديكــم خيــارات أخــرى لبيــع الذهــب إذا لــم يالقــي ســعرنا
المقتــرح راضاكــم.
بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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يشـــترط أن يكـــون لديكـــم حســـاب جـــاري أو حســـاب توفيـــر («حســـاب مخصـــص»)
معنـــا ،باإلضافـــة إلـــى حســـاب جولـــد .بمجـــرد فتـــح وتفعيـــل حســـاب جولـــد الخـــاص
بكـــم ،يســـتلزم منكـــم إيـــداع أمـــوال فـــي الحســـاب المخصـــص لتمكينكـــم مـــن
وضـــع تعليمـــات لشـــراء الذهـــب .عنـــد تلقينـــا التعليمـــات ،يتعيـــن أن تكـــون هـــذه
التعليم ــات مكتوب ــة أو م ــن خ ــال الخدم ــات المصرفي ــة الرقمي ــة ،وبافت ــراض وج ــود
أمـــوال كافيـــة ،ســـنقوم بخصـــم الحســـاب المخصـــص للســـماح بشـــراء الذهـــب
(بمـــا فـــي ذلـــك دفـــع الرســـوم والتكاليـــف المرتبطـــة) .فـــي حالـــة وجـــود أي عائـــدات
بيـــع ســـيتم إيداعهـــا فـــي الحســـاب المخصـــص .ســـنقوم بخصـــم جميـــع الرســـوم
والتكالي ــف المتعلق ــة بحس ــاب جول ــد م ــن الحس ــاب المخص ــص ،عل ــى النح ــو المح ــدد
فـــي دليـــل الخدمـــات واألســـعار.

It is a condition that you have a Current Account or Savings Account
(“Designated Account”) with us, in addition to the Gold Account. Once
your Gold Account is open and activated, you will need to place funds in
the Designated Account to enable you to give instructions to buy gold.
When you do give us instructions, these instructions have to be in writing or
through RAKBANK Digital Banking and, assuming there are sufficient funds,
we will debit the Designated Account to allow for the purchase of the gold
(including the payment of associated fees and costs). Where there is any sale
proceeds that will be deposited into the Designated Account. We will debit
the Designated Account for all fees and costs related to the Gold Account,
as specified in the Service and Price Guide.

يعك ــس حس ــاب جول ــد رصي ــد أي ذه ــب لديك ــم م ــن وق ــت آلخ ــر ويمث ــل ه ــذا الذه ــب
حصـــة غيـــر مقســـمة وغيـــر مخصصـــة فـــي الذهـــب المحفـــوظ لدينـــا أو لـــدى وكالءنـــا.
ســـنوافيكم بالســـعر المحـــدد (علـــى أســـاس الجـــرام) عنـــد شـــراء الذهـــب أو بيعـــه،
لتأكيـــد تعليماتكـــم .يعمـــل حســـاب جولـــد فقـــط لشـــراء وبيـــع الذهـــب بيـــن البنـــك
والعمي ــل مم ــا يس ــتثني أي ط ــرف ثال ــث ويوف ــر أيض ــً خي ــارًا الس ــترداد رصيدك ــم م ــن
الذهـــب مـــن خـــال التســـليم الفعلـــي للذهـــب.

The Gold Account shall reflect the balance of any gold held by you from time
to time and such gold represents an undivided and unallocated interest in
gold held by us or our agents. When you buy or sell gold, we will give you the
quoted price (on a metric gram basis) for you to confirm your instructions.
The Gold Account only operates for buying and selling gold between us
which excludes third parties and also provides an option to redeem your
gold balance in physical delivery of gold.

ق ــد يك ــون هن ــاك ح ــد أدن ــى م ــن الكمي ــات المطلوب ــة لحصولك ــم عل ــى حس ــاب جول ــد
أو ف ــي الت ــداوالت الالحق ــة ،والت ــي س ــنبلغكم به ــا.

There may be minimum quantities required to establish your Gold Account
or in subsequent trades, which we will inform you of.

ق ــد تك ــون هن ــاك ظ ــروف يمكنك ــم فيه ــا طل ــب الس ــحب الفعل ــي وتس ــليم الذه ــب
الموج ــود ف ــي حس ــاب جول ــد الخ ــاص بك ــم .إذا قمت ــم به ــذا الطل ــب ،فس ــنخبركم إذا
كان ذل ــك ممكن ــً ،وإذا كان األم ــر كذل ــك ،فس ــتطبق الش ــروط عل ــى أي س ــحب م ــن ه ــذا
القبي ــل.

There may be circumstances where you can request physical withdrawal
and delivery of gold held in your Gold Account. If you make such a request
we will tell you if it is possible, and if so, the conditions which would apply to
any such withdrawal.

يمكنن ــا توفي ــر أن ــواع أخ ــرى م ــن الحس ــابات ألغ ــراض مح ــددة والت ــي ق ــد تخض ــع لش ــروط
إضافي ــة.

We may make available other types of Accounts for specific purposes which
may be subject to Additional Terms.

	12.العملـــة :يمكنكـــم فتـــح حســـابات بـــأي عملـــة معتمـــدة لدينـــا .ســـنحدد عملـــة
الحســـاب فـــي وقـــت فتـــح الحســـاب وســـتخضع جميـــع عمليـــات الســـحب النقـــدي
مـــن الحســـاب إلـــى مـــدى توافـــر تلـــك العملـــة .تطبـــق رســـوم إضافيـــة فـــي حالـــة
وجـــود أي تعليمـــات أو معامـــات علـــى الحســـاب بغيـــر عملـــة الحســـاب.

12. Currency: We may open Accounts in any currency approved by us. We will
determine the currency of an Account at the time of its opening and all cash
withdrawals from an Account will be subject to the availability of that currency.
A charge may be incurred in case of any instructions or transactions on an
Account other than in the currency of the Account.

ســـيتم دفـــع أي فائـــدة مكتســـبة أو محملـــة علـــى رصيـــد الحســـاب بعملـــة ذلـــك
الحس ــاب .ق ــد تك ــون أس ــعار الفائ ــدة فيم ــا يتعل ــق بحس ــابات العم ــات األجنبي ــة إيجابي ــة
(وفـــي هـــذه الحالـــة ســـيتم اضافـــة فائـــدة إلـــى هـــذا الحســـاب) أو ســـلبية (فـــي هـــذه
الحالـــة ،ســـيتم تحميـــل الفائـــدة علـــى الحســـاب).

Any interest earned or charged on a balance in an Account will be payable
in the currency of that Account. Interest rates in respect of foreign currency
Accounts may be positive (in which case interest will be earned on that
Account) or negative (in which case, interest will be charged to the Account).

ق ــد نس ــمح بإج ــراء معامل ــة عل ــى حس ــاب بعمل ــة مختلف ــة ع ــن عمل ــة ذل ــك الحس ــاب.
إذا تلقين ــا أي أم ــوال بعمل ــة أخ ــرى ،فس ــيحق لن ــا تحوي ــل ه ــذه األم ــوال إل ــى عمل ــة ه ــذا
الحس ــاب.

We may permit a transaction under an Account in a currency other than
the currency of that Account. If we receive any funds in another currency,
we will be entitled to convert such funds into the currency of that Account.

يتحم ــل العمي ــل كام ــل المس ــؤولية ع ــن المخاط ــر ،بم ــا ف ــي ذل ــك المخاط ــر الناش ــئة
ع ــن أي قي ــود تفرضه ــا أي س ــلطة حكومي ــة أو تنظيمي ــة ،أو مراقب ــة الص ــرف أو تقلب ــات
العمل ــة فيم ــا يتعل ــق باالحتف ــاظ بحس ــاب أو إج ــراء معامل ــة بعمل ــة أخ ــرى غي ــر عمل ــة
دره ــم اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة.

Risks, including risks arising from any restrictions imposed by any governmental
or regulatory authority, exchange control or currency fluctuations regarding the
maintenance of an Account or carrying out a transaction in a currency other
than UAE Dirham will be borne entirely by you.

سـتكون جميـع أسـعار صـرف العملات األجنبيـة بأسـعار الصرف السـائدة لدينا فـي الوقت
الـذي يتـم فيـه إجـراء معاملـة العمالت األجنبيـة ذات الصلة .نحن نحتفـظ بالحق في فرض
رسـوم و/أو عمولـة علـى أي عمليـات تحويل من هـذا القبيل.

All foreign currency exchange rates will be at our exchange rates prevailing at
the time the relevant foreign currency transaction is effected by us. We reserve
the right to charge fees and/or commission on any such conversions.

	13.الحســابات المشــتركة :الحســاب المشــترك هــو حســاب يحتفــظ بــه العميــل وشــخص
آخــر ويكــون كل واحــد منهــم مســؤول عــن الحســاب المشــترك.

13. Joint accounts: A joint Account is an Account that is held by you and someone
else and each of you is responsible for the joint Account.

يحـــق لـــكل صاحـــب حســـاب مشـــترك الحصـــول علـــى حصـــة متســـاوية مـــن الرصيـــد
الدائـــن للحســـاب المشـــترك .إذا كنتـــم فـــي حاجـــة إلـــى تخصيصـــً مختلفـــً ،عندئـــذ
عليكـــم إخطارنـــا كتابيـــً عنـــد فتـــح الحســـاب.

Each joint Account holder is entitled to an equal share of the credit balance
of the joint Account. If you want a different allocation, you need to notify us
in writing when you open the Account.

ويجب أن يحدد أصحاب الحسابات المشتركة والية الحساب فيما يتعلق بتشغيله.
ويتطلب عدم توفير هذه الوالية توقيع جميع أصحاب الحسابات المشتركة أو الحصول
على إذن معادل من أجل تشغيل الحساب المشترك .وبمجرد تزويدنا بوالية الحساب،
سيكون من حقنا االعتماد على تعليمات عم ً
ال بتلك الوالية بصرف النظر عن أي
تعليمات متضاربة ما لم نحصل على والية جديدة موقعة من جميع أصحاب الحسابات
المشتركة.

An Account mandate must be provided by the holders of a joint Account
regarding its operation. Failure to provide such mandate will require the
the signature or equivalent authorisation of all of the joint Account holders
so as to operate the joint Account. Once the Account mandate is provided
to us, we will be entitled to rely on instructions pursuant to that mandate
irrespective of any conflicting instructions unless and until we receive a new
mandate signed by all joint Account holders.

يحق لنا أن نضع في رصيد أي حساب مشترك جميع المبالغ ،بما في ذلك توزيعات األرباح
والفوائد وصناديق رأس المال الناشئة عن األوراق المالية أو عائدات الشيكات أو الفواتير،
التي تلقيناها أو جمعناها لصالح أي من أصحاب الحساب المشترك.

We are entitled to place to the credit of any joint Account all amounts,
including dividends, interest and capital funds arising from securities or
proceeds of cheques or bills, received or collected by us for the credit of any
of the joint Account holders.

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

الشروط واألحكام العامة

General Terms & Conditions

يتــم الوفــاء بــأي التزامــات مســتحقة مــن جميــع أو أي مــن أصحــاب الحســاب المشــترك عــن
طريــق تطبيــق أي رصيــد دائــن علــى حســابهم المشــترك .ينتــج عــن وقــوع أي التزامــات
مســتحقة أو متكبــدة بشــأن الحســاب المشــترك أو مــن ِقبــل أي مــن أصحــاب الحســابات،
تحمــل كل صاحــب حســاب مشــترك المســؤولية مجتمعيــن أو منفرديــن أمامنــا لســداد
مســؤولية ســداد جميــع هــذه االلتزامــات والوفــاء بهــا.

Any liabilities due from all or any one of the joint Account holders shall be
satisfied by applying any credit balance on their joint Account. Any liabilities
owed or incurred under the Joint Account or by either Account holder shall
make each joint Account holder jointly and severally liable to us to repay and
satisfy all such liabilities.

يمكن إيداع جميع الشيكات أو األوراق النقدية أو الصكوك األخرى المستحقة الدفع أو
التي ُيزعم أنها تخص واحدًا أو أكثر من أصحاب الحسابات المشتركة في حساب مشترك
لصالح جميع أصحاب الحسابات المشتركة.

Any and all cheques, notes or other instruments payable or purporting to
belong to one or more joint Account holders can be deposited in a joint
Account for the benefit of all the joint Account holders.

القصــر :مــع مراعــاة القانــون المعمــول بــه وسياســاتنا الداخليــة ،يمكنكــم فتــح
	14.حســابات
ّ
للقصر.
أنــواع معينــة مــن الحســابات
ّ

14. Accounts for minor: Subject to Applicable Law and our internal policies you
may open certain types of Accounts for a minor.

ال يج ــوز تش ــغيل الحس ــاب إال بواس ــطة الوص ــي القانون ــي أو الوص ــي المعي ــن م ــن المحكم ــة
وذل ــك إل ــى أن يبل ــغ الطف ــل س ــن الرش ــد بموج ــب القان ــون المعم ــول ب ــه.

Until the child attains the age of majority under the Applicable Law, only the
legal or court appointed guardian of the minor may operate the Account.

يمك ــن للوص ــي القانون ــي ال ــذي ت ــم التحق ــق من ــه فق ــط اس ــتخدام خدمتن ــا لحس ــاب
القاص ــر وس ــيتولى ه ــذا الوص ــي القانون ــي المس ــؤولية الكامل ــة ع ــن اش ــتراك القاص ــر
واســـتخدامه للخدمـــات.

Only a verified legal guardian can use our Service for a minor’s Account and
the full responsibility for the minor’s subscription and use of the Services will
be assumed by such legal guardian.

القصــر الصغيــرة لشــروط إضافيــة مثــل قيــود االســتخدام ومعاييــر
س ــتخضع حســابات
ّ
األهلي ــة وف ــق م ــا يت ــم تحدي ــده م ــن وق ــت آلخ ــر.

Minor Accounts will be subject to Additional Terms such as usage restrictions
and eligibility criteria as specified by us from time to time.

	15.استخدام الحساب (الحسابات) :يتعين استخدام الحسابات فقط وفقًا لهذه الشروط
العامة وأي شروط إضافية قابلة للتطبيق والقانون المعمول به.

15. Using the Account(s): The Accounts must only be used in accordance with
these General Terms, any applicable Additional Terms and Applicable Law.

يمكننـــا تحديـــد الحـــد األدنـــى مـــن متطلبـــات الرصيـــد إذا كان منطبقـــً علـــى
الحس ــاب ،ويتعي ــن عل ــى العمي ــل قب ــول ه ــذا .إذا كان ــت هن ــاك تغيي ــرات عل ــى ه ــذه
المتطلبـــات ،فســـنخطركم وفقـــً للقانـــون المعمـــول بـــه .إذا لـــم يحتفـــظ العميـــل
به ــذا الح ــد األدن ــى م ــن الرصي ــد ،فق ــد نف ــرض رس ــوم أو يج ــوز أن يق ــوم البن ــك بتغيي ــر
ن ــوع الحس ــاب.

We may determine minimum balance requirements if applicable on the
Account and the same must be agreed by you. If there are changes to these
requirements, we will notify you in accordance with applicable law. If you do
not maintain such minimum balance, fees may be imposed by us or we may
need to change the type of Account.

يتعيـن علـى العميـل فـي جميـع األوقـات التأكـد مـن توافر أمـوال كافيـة في الحسـاب أو
إتخـاذ ترتيبـات حتـى نتمكـن مـن تنفيذ أي تعليمات يقـوم العميل بإصدارهـا .حيث إذا لم
تكـن هنـاك أمـوال كافيـة ،عندئذ يكون العميـل عرضة لتحمل الرسـوم المعمول بها في
دليل الخدمات واألسـعار.

You must always ensure that an Account or other arrangements with us has
sufficient funds available so that any instructions which have been issued
by you can be met by us. If there are insufficient funds, you will be subject to
the applicable fees in the Service and Price Guide.

يمكنكـــم تعييـــن شـــخص أو أشـــخاص يكـــون لديهـــم ســـلطة لتشـــغيل الحســـابات
واس ــتخدام الخدم ــات وإعط ــاء التعليم ــات نياب ــة عنك ــم («المس ــتخدمون المعتم ــدون»).
هـــذا يشـــمل إذا كان العميـــل شـــركة .يتعيـــن مـــلء جميـــع النمـــاذج وتقديـــم جميـــع
الوثائـــق األخـــرى المطلوبـــة مـــن البنـــك لهـــذا الغـــرض.

You may designate a person or people with authority to operate Accounts,
use Services and give instructions on your behalf (“Authorized Users”). This
includes where you are a company. You must complete all forms and submit
all other documentation required by us for this purpose.

يـدرك العميـل أن أي إجـراءات يتخذها مسـتخدم معتمد سـيتم اعتبارها مصرح بها بشـكل
صحيـح مـن ِقبـل العميـل وسـتكون ملزمـة للعميـل كمـا لو تـم اتخاذ مثـل هـذه اإلجراءات
أو التعليمـات المقدمـة بصورة مباشـرة مـن العميل.

You understand that any actions taken by an Authorised User will be deemed
to have been validly authorized by you and will be binding on you as if such
actions were taken or instructions provided by you directly.

فـــي حالـــة وجـــود أي تغييـــرات فـــي ســـلطة أو حالـــة المســـتخدم المعيـــن المعتمـــد،
يتعيـــن عليكـــم إبالغنـــا ،دون تأخيـــر ،وذلـــك علـــى نحـــو مســـتمر.

In case there are any changes in authority or status of your designated
Authorized User, you must inform us, without delay, on an ongoing basis.

يق ــع عل ــى العمي ــل مس ــئولية التحق ــق م ــن هوي ــة كل مس ــتخدم معتم ــد إل ــى جان ــب
ضمـــان اســـتخدام المســـتخدمين المعتمديـــن للخدمـــات فقـــط وفقـــً لهـــذه الشـــروط
العام ــة والش ــروط اإلضافي ــة والقواني ــن المعم ــول به ــا.

Identity verification of each Authorised User along with ensuring that the
Authorised Users only use the Services in accordance with these General
Terms, Additional Terms, and Applicable Laws is your responsibility.

سيتمكن العميل من استخدام الحسابات ،بما في ذلك ربط الودائع والسحب وتنفيذ
المعامالت األخرى من خالل قنوات التواصل التي نقدمها من وقت آلخر والتي قد تتضمن
فروع البنك أو أجهزة الصراف اآللي أو غيرها من الوسائل اإللكترونية .تقع على العميل
مسؤولية ضمان صحة أي رقم حساب أو تفاصيل مقدمة ،كون أنه ليس من الممكن عكس
العملية .باإلضافة إلى ذلك ،عند إستخدام جهاز الصراف اآللي إليداع أي نقود أو شيك ،فإنه
يخضع للتحقق من قبلنا ولن يظهر اإليداع في حساب العميل إال بعد أن يقوم البنك بإتمام
اإلجراءات الداخلية الخاصة باإليداع.

You will be able to use the Accounts, including deposits, withdrawals and
other transactions through the channels we provide from time to time which
may include through our branch network, ATMs or other electronic means. It
is your responsibility to ensure any account number or details provided are
correct as transactions may not be able to be reversed. In addition, where
you use the ATM to deposit any cash or cheque, it is subject to verification
by us and will only be reflected in your Account once cleared.

	16.الحسابات المجمدة :يجوز أن يصبح حسابكم مجمدًا إذا لم يتم تنفيذ أي معامالت (بخالف
المعامالت المنفذة من جانب البنك) على هذا الحساب لفترة نحددها أو وفق ما يحدده
القانون المعمول به من وقت آلخر .في الوقت الحالي ،وفقًا للقانون المعمول به ،يتم
معاملة الحساب كحساب مجمد في حال عدم إجراء أى معامالت على حسابكم ولم يتم
تواصلكم معنا لفترة زمنية قدرها  3سنوات.

16. Dormant accounts: Your Account may become dormant if no transactions
(other than those initiated by us) have been initiated on such Account for a
period specified by us or per Applicable Law from time to time. At present
Applicable Law treats an account as dormant if there are no transactions on
your Account and you are not communicating with us for a period of 3 years.

فـــي حـــال قررنـــا اعتبـــار الحســـاب مجمـــدًا ،فســـيتم إخطاركـــم بهـــذا األمـــر .إذا
لـــم نتلـــق أي رد منكـــم و/أو لـــم يتـــم إجـــراء أي معامـــات علـــى الحســـاب،
فيمكنن ــا اتخ ــاذ جمي ــع الخط ــوات الت ــي نراه ــا ضروري ــة وفق ــً لسياس ــاتنا والقان ــون
المعمـــول بـــه (بمـــا فـــي ذلـــك تحويـــل المبالـــغ المســـتحقة لحســـاب مجمـــد إلـــى
دفتـــر األســـتاذ الخـــاص بالحســـاب المجمـــد الـــذي نحتفـــظ بـــه نحـــن أو المصـــرف
المركـــزي ،وإيقـــاف أو تقليـــل تواتـــر أي كشـــوف الحســـاب فيمـــا يتعلـــق بهـــذا
الحس ــاب المجم ــد ،أو حت ــى إقف ــال ه ــذا الحس ــاب المجم ــد م ــع إش ــعار وفق ــً للقان ــون
المعمــول بــه) .إذا تــم تحويــل أي مبلــغ إلــى البنــك المركــزي ،فلــن تتراكــم أي فوائــد
بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

If we decide to consider an Account as dormant, you will be notified about the
same. If we do not receive any response from you and/or no transactions are
initiated by you on the Account, we may take all steps we deem necessary in
accordance with our policies and Applicable Law (including to transfer amounts
standing to the credit of a dormant Account to a dormant Account ledger
maintained by us or the Central Bank and to stop or reduce the frequency of
any account statements in respect of such dormant Account, or even closing
of such dormant account with notice as per Applicable Law). If any amount
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أو عائ ــد آخ ــر عل ــى ه ــذا المبل ــغ وس ــيتعين تقدي ــم أي مطالب ــة بإرج ــاع األم ــوال إل ــى
البنـــك المركـــزي.

is transferred to the Central Bank, no interest or other return will accrue on
that amount and any claim for return of the funds will need to be submitted
to the Central Bank.

ال ي ــزال بإمكانك ــم المطالب ــة ب ــأي مبل ــغ كان أو موج ــود ف ــي الحس ــاب المجم ــد .يتوج ــب
عل ــى العمي ــل تقدي ــم طل ــب إلين ــا للمطالب ــة بالمبل ــغ أو ف ــي حال ــة رغبتك ــم ف ــي إع ــادة
تنشـــيط الحســـاب المجمـــد .إن رفـــض المعامـــات و/أو تقييـــد الوصـــول إلـــى الحســـاب
هـــي بعـــض التدابيـــر االحترازيـــة التـــي قـــد نفرضهـــا حتـــى إعـــادة تفعيـــل الحســـاب
المجم ــد .س ــيكون العمي ــل مس ــؤوالً ع ــن دف ــع جمي ــع الرس ــوم المتكب ــدة والمس ــتحقة
لن ــا.

You may still claim any amount which was or is in a dormant Account.
You need to submit a request to us to claim the amount or in case you
want to re-activate a dormant Account. Rejecting transactions and/
or restricting access to the Account are some of the precautionary
measures that we may impose until a dormant Account is re-activated.
You will be liable to pay to us all accrued and accruing fees.

	17.الســحب علــى المكشــوف :وفقــً لهــذه الشــروط العامــة والشــروط اإلضافيــة المطبقــة
علــى الحســابات ،فإننــا نســمح بالســحب علــى المكشــوف علــى حســابات معينــة وفقــً
لتقديرنــا المطلــق.

17. Overdraft: Subject to these General Terms and the Additional Terms
applicable to the Accounts, it is at our sole discretion that we may permit
overdrafts on certain Accounts.

ليـــس مـــن الواجـــب علينـــا الســـماح بحـــدوث أو اســـتمرار الســـحب علـــى المكشـــوف
عل ــى حس ــاب م ــا .إذا س ــمحنا ألي س ــبب م ــن األس ــباب بح ــدوث أو زي ــادة أي س ــحب عل ــى
المكش ــوف ،فس ــيتم س ــداد المبل ــغ المس ــحوب عل ــى المكش ــوف ،جنب ــً إل ــى جن ــب م ــع
الفائ ــدة والرس ــوم األخ ــرى ،عن ــد الطل ــب.

It is not an obligation on us to permit the occurrence or continuation of an
overdraft on an Account. In case for any reason we permit any overdraft to
occur or increase, the overdrawn amount, together with interest and other
charges, will be repayable to us immediately upon demand.

يخض ــع الس ــحب عل ــى المكش ــوف إل ــى الرس ــوم .باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك ،عل ــى أي مبل ــغ
مكش ــوف ،يح ــق للبن ــك ف ــرض مث ــل ه ــذا الس ــعر كم ــا نح ــدده م ــن وق ــت آلخ ــر ويت ــم
الكشـــف عنـــه فـــي دليـــل الخدمـــات واألســـعار .ســـيتم حســـاب هـــذا المعـــدل وفقـــً
لدلي ــل الخدم ــات واألس ــعار وس ــيتم خصم ــه ش ــهريًا م ــن الحس ــاب .س ــيتم تطبي ــق أي
رصي ــد تتلق ــاه ف ــي حس ــاب مس ــحوب عل ــى المكش ــوف م ــن قبلن ــا أوالً لتس ــوية الفائ ــدة
والرس ــوم األخ ــرى عل ــى الس ــحب عل ــى المكش ــوف وبع ــد ذل ــك لتس ــوية المبل ــغ األصل ــي
للس ــحب عل ــى المكش ــوف.

Overdrafts are subject to fees. In addition, on any overdrawn amount we will
be entitled to charge such rate as determined by us from time to time and
disclosed in the Service and Price Guide. This rate will be calculated according
to the Service and Price Guide and will be debited from the Account monthly.
Any credit received by you in an overdrawn Account will be applied by us first
in settlement of interest and other charges on the overdraft and thereafter
towards settlement of the principal amount of the overdraft.

يحـــق لنـــا خصـــم أى رســـوم ،أو تكاليـــف أو نفقـــات مســـتحقة لنـــا ،أو أي شـــيكات ،أو
كمبيـــاالت ،ســـندات إذنيـــة أو أوامـــر الدفـــع المســـحوبة أو معامـــات بطاقـــة الخصـــم
التـــي تـــم قبولهـــا أو تقديمهـــا وتنفيـــذ أي تعليمـــات تتعلـــق بالحســـاب حتـــى لـــو
كان ذلـــك قـــد يتســـبب فـــي زيـــادة الســـحب علـــى المكشـــوف أو أي ســـحب علـــى
المكشـــوف.

We are entitled to debit your Account with the amount of any fees, charges,
costs or expenses due to us, any cheques, bills of exchange, promissory notes,
orders for payment drawn or Debit Card transactions accepted or made by
you and to carry out any instructions relating to the Account even if doing so
may cause the Account to be overdrawn or any overdraft to be increased.

	18.بطاقــات الخصــم :يمكننــا إصــدار بطاقــة خصــم لكــم إذا كان لديكــم حســاب جــاري
و/أو حســاب توفيــر إذا طلبتــم ذلــك .يمكــن اســتخدام بطاقــات الخصــم هــذه إلجــراء
المعامــات أينمــا تــم قبــول بطاقــات الخصــم (بمــا فــي ذلــك دون قيــود ،شــخصيًا أو
عبــر اإلنترنــت أو عبــر الهاتــف أو بــأي وســيلة أخــرى مــع أو بــدون الوجــود المــادي لبطاقــة
الخصــم) ،أو إلجــراء عمليــات الســحب أو التحويــل أو الخصــم المباشــر باســتخدام
ماكينــات الصــرف اآللــي .ســتخضع بطاقــات الخصــم لهــذه الشــروط العامــة وأي شــروط
إضافيــة.

18. Debit cards: We may issue a Debit Card to you if you hold a Current Account
and/or Savings Account if requested by you. Such Debit Cards may be used
to effect transactions wherever Debit Cards are accepted (including without
limitation, in person, through the internet, by telephone or by any other
means with or without the physical presence of the Debit Card), or to effect
withdrawals, transfers or direct debits using automated teller machines.
Debit Cards, will be subject to these General Terms and any Additional Terms.

ال يمكن استخدام بطاقة الخصم إال للتصرف في األموال الموجودة في حسابكم الجاري
و/أو حساب التوفير أو ،إذا اتفقنا على حد السحب على المكشوف على هذه الحسابات،
فإن األموال تصل إلى حد السحب على المكشوف المتفق عليه.

The Debit Card can only be used to access the funds held in your Current
Account and/or Savings Account or, if an overdraft limit has been agreed by
us on such accounts, funds up to the applicable overdraft limit.

يج ــب عليك ــم التوقي ــع ف ــي خان ــة التوقي ــع إذا ت ــم تضمينه ــا ف ــي بطاق ــة الخص ــم .يج ــب
تفعي ــل بطاق ــة الخص ــم بالطريق ــة وخ ــال الفت ــرة الت ــي يحدده ــا البن ــك وإال فق ــد يق ــوم
البن ــك بإلغ ــاء بطاق ــة الخص ــم .ف ــي ح ــال طل ــب العمي ــل إص ــدار بطاق ــة خص ــم جدي ــدة،
فس ــوف يتحم ــل العمي ــل نفق ــات اإلص ــدار للبطاق ــة الجدي ــدة.

You must sign the signature panel if it is included on the Debit Card. The
Debit Card must be activated in the manner and within the period prescribed
by us or else we may cancel the Debit Card. In case you request us to issue
a new Debit Card, the expenses for issuing the same will be borne by you.

ُيعـــد االســـتخدام اآلمـــن والســـليم لبطاقـــة الخصـــم وحفظهـــا مـــن مســـؤوليتكم.
يتعه ــد العمي ــل بع ــدم تمري ــر حي ــازة بطاق ــة الخص ــم أو الرق ــم الس ــري الخ ــاص ()PIN
أو كلمـــة المـــرور لمـــرة واحـــدة ( )OTPإلـــى أي شـــخص آخـــر .فـــي حالـــة فقـــدان بطاقـــة
الخص ــم الخاص ــة بك ــم أو س ــرقة بطاق ــة الخص ــم الخاص ــة بك ــم أو إس ــاءة اس ــتخدامها،
يج ــب إخطارن ــا وإخط ــار الس ــلطات ذات الصل ــة عل ــى الف ــور .ف ــي مث ــل ه ــذه الح ــاالت ،إذا
ت ــم إج ــراء أي عملي ــة عل ــى بطاق ــة الخص ــم ،س ــوف يظ ــل العمي ــل مس ــؤوالً حت ــى يق ــوم
العمي ــل بإخطارن ــا.

Safe and proper usage and custody of the Debit Card is your responsibility.
You undertake not to pass possession of the Debit Card, personal
identification number (PIN), or one time password (OTP) to any other person.
In case you lose your Debit Card or your Debit Card gets stolen or is misused,
we and the relevant authorities must be promptly notified by you. In such
situations, if any transaction has been processed on the Debit Card you will
remain responsible until we have been notified by you.

يقتصر على العميل إستخدام بطاقة الخصم فقط في المعامالت المقبولة قانونًا في
دولة اإلمارات العربية المتحدة والبلد الذي يتم فيه استخدام بطاقة الخصم .إذا رأينا أن
المعاملة قد تنتهك هذا البند ،فلدينا الحق في رفض هذه المعاملة.

The Debit Card should only be used by you for legally acceptable transactions in
UAE and the country in which the Debit Card is used. If we are of the view that a
transaction may breach this clause, we have the right to reject such a transaction.

يتعيـــن علـــى العميـــل دفـــع أي وجميـــع الرســـوم التـــي فرضناهـــا مقابـــل جميـــع
المعام ــات الت ــي ت ــم إجراؤه ــا عل ــى بطاق ــة الخص ــم وفق ــً لدلي ــل الخدم ــات واألس ــعار.
إذا تـــم خصـــم معاملـــة بالعملـــة األجنبيـــة مـــن بطاقـــة الخصـــم ،فســـنقوم بتحويـــل
تلـــك العملـــة األجنبيـــة بالدرهـــم اإلماراتـــي بســـعر الصـــرف الســـائد فـــي ذلـــك الوقـــت
وال ــذي يح ــدده م ــزود خط ــة الدف ــع ،وس ــيتم الكش ــف ع ــن ه ــذه المعامل ــة ف ــي كش ــف
الحس ــاب .يرج ــى اإلط ــاع عل ــى الش ــروط اإلضافي ــة ذات الصل ــة للحص ــول عل ــى مزي ــد
مـــن المعلومـــات عـــن ســـعر الصـــرف المعمـــول بـــه فـــي معامـــات العمـــات األجنبيـــة.

You must pay any and all charges imposed by us for all transactions effected on
the Debit Card as per our Service and Price Guide. If a foreign currency transaction
is debited from the Debit Card, we will convert that foreign currency in UAE dirham
at the rate of exchange which is prevailing at that time and determined by the
payment scheme provider, and the same will be disclosed in the statement of
Account. Please refer to the relevant Additional Terms for further information on
the applicable rate of exchange for foreign currency transactions.

س ــيتم خص ــم المبل ــغ اإلجمال ــي م ــن حس ــابكم باإلضاف ــة إل ــى أي رس ــوم ونفق ــات
(عنـــد االقتضـــاء) يتـــم تكبدهـــا بســـبب أي ســـحب نقـــدي أو تحويـــات أو ديـــون
مباشـــرة ومدفوعـــات للســـلع والخدمـــات أو أي معامـــات أخـــرى تتـــم بإســـتخدام
بطاقـــة الخصـــم.

Your Account will be debited with the total amount plus any fees and charges
(where applicable) incurred due to any cash withdrawals, transfers, direct
debits and payments for goods and services or any other transactions made
using the Debit Card.

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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س ــتخضع المعام ــات الت ــي تت ــم بإس ــتخدام بطاق ــة الخص ــم لقي ــود يومي ــة عل ــى الح ــد
األقصـــى للمبلـــغ وعـــدد المعامـــات التـــي يتـــم إجراؤهـــا بإســـتخدام بطاقـــة الخصـــم
(ســـواء بشـــكل فـــردي أو إجمالـــي) إلـــى جانـــب أي شـــروط أخـــرى نعتبرهـــا مناســـبة
ونفصـــح عنهـــا لكـــم فـــي الشـــروط اإلضافيـــة .يجـــوز للبنـــك تغييـــر القيـــود اليوميـــة
م ــع إش ــعار ك ــم بذل ــك وس ــتكون ه ــذه التغيي ــرات قابل ــة للتطبي ــق ف ــي غض ــون الوق ــت
المح ــدد ف ــي اإلش ــعار.

Transactions made using the Debit Card will be subject to daily restrictions
on the maximum amount and number of transactions conducted on it
(whether individually or in aggregate) along with any other conditions
deemed appropriate by us and disclosed to you in the Additional Terms.
Daily restrictions may be changed by us with notice to you and such changes
will be applicable within the time specified in the notice.

يظـــل العميـــل مســـؤوالً فـــي جميـــع األوقـــات عـــن أي ديـــون متكبـــدة فيمـــا يتعلـــق
ببطاقـــة الخصـــم.

You will remain liable at all times for any liabilities incurred in respect of the
Debit Card.

	19.الشــيكات :يجــوز إصــدار دفتــر شــيكات ،رهنــا بدفــع الرســوم الموضحــة فــي دليــل
الخدمــات واألســعار ،حســب االقتضــاء ،وفقــً لتقديرنــا المطلــق فيمــا يتعلــق بالحســاب
الجــاري .ســيقوم البنــك بإبالغكــم بــأي قيــود علــى عــدد الشــيكات المســموح بهــا.
قــد يتــم إرســال دفتــر الشــيكات إمــا عــن طريــق البريــد الســريع/البريد مــع تحميلكــم
المخاطــر والمســئولية المطلقــة ودون أي مســؤولية علــى البنــك ،إلــى العنــوان
المحــدد فــي اســتمارة طلــب الحســاب ذات الصلــة ،أو يمكننــا تســهيل إســتالمكم دفتــر
الشــيكات فــي الفــرع الــذي قمتــم بفتــح الحســاب فيــه أو أي فــرع آخــر كمــا هــو محــدد
خطيــً بواســطة العميــل.

19. Cheques: A cheque book may be issued, subject to the payment of fees displayed
in our Service and Price Guide, as applicable, by us at our sole discretion in
respect of a Current Account. Any limitation on the number of cheque leaflets
permitted will be communicated to you by us. The cheque book may either be
sent by courier / mail at your absolute responsibility and risk and without any
liability on us, to the address specified in the relevant Account application form,
or we may make the cheque book available for collection by you at the branch at
which the Account was opened or any other branch as specified by you in writing.

لضم ــان ع ــدم إس ــاءة اس ــتخدام دفت ــر الش ــيكات أو ع ــدم اس ــتخدامه بطريق ــة احتيالي ــة،
يتعيــن عليكــم االحتفــاظ بدفتــر الشــيكات فــي مــكان آمــن .فــي حالــة فقــدان أو ســرقة
دفتـــر الشـــيكات أو أي شـــيك (شـــيكات) ،يجـــب عليكـــم إخطـــار الســـلطات المختصـــة
عل ــى الف ــور وإبالغن ــا بموج ــب إش ــعار خط ــي ،م ــع ش ــهادة م ــن الس ــلطة المعني ــة تثب ــت
فق ــدان أو س ــرقة أي ش ــيك (ش ــيكات) م ــن ه ــذا القبي ــل.

In order to ensure that nobody misuses the cheque book or that it is not used
fraudulently, you must keep the cheque book in a safe place. In case you lose
your cheque book or any cheque(s) or if they are stolen you must promptly
notify the competent authorities and give us a written notice, with a certificate
from the relevant authority evidencing the loss or theft of any such cheque(s).

يظل العميل مسؤوالً عن أي شيك يتم تحريره على الحساب الجاري الخاص به.

You will remain responsible for any cheque drawn on your Current Account.

يحق للبنك خصم أى شيكات يحررها العميل على الحساب الجاري الخاص به.

We are entitled to debit your Current Account with the amount of any
cheques written by you.

قـــد تقـــوم المؤسســـات الماليـــة ،بمـــا فـــي ذلـــك نحـــن ،المشـــاركة فـــي تبـــادل وإجـــراء
المقاص ــة للش ــيكات ف ــي اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة بموج ــب عم ــل أو التق ــاط الص ــور
الرقميـــة أو اإلقـــرارات اإللكترونيـــة للشـــيكات الســـتخدامها لجميـــع األغـــراض كمـــا لـــو
كانـــت شـــيكًا أصليـــً .علـــى هـــذا النحـــو ،لـــن يتـــم إرجـــاع الشـــيكات األصليـــة إليكـــم
حيـــث ســـيتم تدميرهـــا.

Financial institutions, including us, involved in the exchange and clearance
of cheques in the UAE may make or capture the digital images or electronic
representations of cheques to use them for all purposes as if it were an
original cheque. As such, the original cheques will not be returned to you as
they will be destroyed.

م ــن واجبك ــم التأك ــد م ــن أن المبل ــغ اإلجمال ــي للش ــيكات الت ــي قمت ــم بتحريره ــا عل ــى
حس ــابكم الج ــاري ال يتج ــاوز الرصي ــد االئتمان ــي المت ــاح ف ــي ه ــذا الحس ــاب الج ــاري ف ــي أي
كاف ف ــي حس ــابكم الج ــاري،
وق ــت .إذا ت ــم تحري ــر الش ــيكات مقاب ــل رصي ــد ائتمان ــي غي ــر ٍ
فيح ــق لن ــا رف ــض س ــداد ه ــذه الش ــيكات أو دفعه ــا جزئي ــً بموج ــب القان ــون المعم ــول
ب ــه.

It is your obligation to ensure that the total amount of cheques that you have
written on your Current Account does not exceed the credit balance available in
such Current Account at any time. If cheques are drawn against an insufficient
credit balance on your Current Account then we are entitled to refuse to
honour such cheques or partially pay them in accordance with Applicable Law.

يحق لنا فرض رسوم على الشيكات التي يتم إرجاعها دون سداد أو المسددة بشكل
جزئي .على النحو المبين في دليل الخدمات واألسعار .إذا تم إرجاع الشيكات بسبب
عدم كفاية الرصيد في حسابكم الجاري ،يجوز لنا إغالق الحساب الجاري ذي الصلة
بإخطاركم وفقًا للقانون المعمول به ،تحصيل أي شيكات غير مستخدمة منكم
واالبالغ عن األسم وتفاصيل الشيكات المرتدة إلى البنك المركزي ،شركة اإلتحاد
للمعلومات اإلئتمانية أو أي سلطة مختصة أخرى دون أي إشعار لكم أو أي مسؤولية
علينا.

We will be entitled to impose charges on cheques which are returned unpaid
or partially paid, as disclosed in our Service and Price Guide. If cheques are
returned due to insufficient funds in your Current Account, we may close the
relevant Current Account by notice to you in accordance with Applicable Law,
collect from you any unused cheques and report your name and returned
cheque details to the Central Bank, the Al Etihad Credit Bureau or any other
competent authority without any notice to you or any liability on us.

ل ــن نقب ــل أي تعليم ــات لوق ــف دف ــع أي ش ــيكات إال إذا كان ــت وفق ــً للقان ــون المعم ــول
ب ــه وبالتماش ــي م ــع سياس ــتنا .وفق ــً للقان ــون المعم ــول ب ــه ،ل ــن نقب ــل تعليماتك ــم
بشـــأن طلـــب وقـــف دفـــع أي شـــيك إال إذا تـــم فقـــد الشـــيك أو ســـرقته أو إذا أفلـــس
حامـــل الشـــيك .إذا حـــدث ذلـــك ،يتيعيـــن عليكـــم تقديـــم مـــا قـــد نطلبـــه مـــن
المس ــتندات والمعلوم ــات ،والت ــي ق ــد تتضم ــن تقريــرًا ص ــادر ع ــن الش ــرطة .يواف ــق
العمي ــل أن البن ــك ال يتحم ــل أي مس ــؤولية ،ح ــال ع ــدم إمتث ــال البن ــك لتعليمات ــه أو
ألي عواق ــب وتكلف ــة ،بم ــا ف ــي ذل ــك ،دون حص ــر ،الرس ــوم والغرام ــات القانوني ــة ،الت ــي
ق ــد تنش ــأ ع ــن امتثالن ــا له ــذه التعليم ــات.

We will only accept any instructions to stop the payment of any cheques if
it is in accordance with the Applicable Law and our policy. Pursuant to the
Applicable Law, we will only accept your instruction to stop the payment of
any cheque if the cheque is lost, stolen or if the bearer of the cheque has
become bankrupt. If this occurs, you will need to provide such documents
and information as we may require, which may include a police report. You
accept that we have no liability if we fail to comply with your instructions or
for any consequences and cost, including, without limitation, legal fees and
penalties, which may arise out of our compliance with such instructions.

إذا لــم يتوافــق الشــيك مــع متطلبــات البنــك المركــزي أو أي قوانيــن معمــول بهــا ،أو إذا
كان ــت لدين ــا أي مخ ــاوف أخ ــرى بش ــأن ش ــرعية الش ــيك ،فس ــيكون لن ــا الح ــق ف ــي رف ــض
س ــداد ه ــذا الش ــيك.

If a cheque does not comply with our or the Central Bank’s or any Applicable
Laws’ requirements, or if we have any other concerns on the legality of a
cheque, we shall have the right to refuse to honour such cheque.

لن يقوم البنك بسداد أى شيك تم تحريره منذ أكثر من ستة ( )6أشهر.

Any cheque which is older than six (6) months shall not be honoured by us.

	20.أدوات الدفـــع :قـــد نقبـــل الشـــيكات أو أدوات الدفـــع المماثلـــة األخـــرى إليداعهـــا
ف ــي حس ــابكم إذا ت ــم إصداره ــا لصالحك ــم أو إذا م ــا ت ــم اعتماده ــا وف ــق طلبك ــم.
ل ــن نقب ــل الش ــيكات الص ــادرة ع ــن ط ــرف ثال ــث لغ ــرض التموي ــل األول ــي لحس ــاب
جديـــد .نحـــن نعمـــل فقـــط كوكيـــل تحصيـــل أثنـــاء تلقـــي الشـــيكات أو أدوات
الدفـــع المماثلـــة األخـــرى لغـــرض التحصيـــل ،وتحقيـــق مثـــل هـــذه الشـــيكات أو
األدوات لي ــس مس ــؤوليتنا .ف ــي حال ــة ع ــدم قب ــول الص ــك أو س ــداده ،س ــنخطركم
به ــذا األم ــر ،ولكنن ــا ل ــن نك ــون ملزمي ــن بإخط ــار أو اتخ ــاذ أي إج ــراء ض ــد أي ط ــرف
آخ ــر.

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

20. Payment instruments: Cheques or other similar payment instruments may
be accepted by us for deposit to your Account if they are made out in your
favour or otherwise endorsed to your order. Third party cheques for the
purpose of initial funding of a new Account will not be accepted by us. We are
merely acting as your collecting agent while receiving cheques or other similar
payment instruments for the purpose of collection, and realisation of such
cheques or instruments is not our responsibility. In the event an instrument
is not accepted or settled, we will notify you about the same but we will be
under no obligation to notify or take any action against any other party.
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The 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.

الشروط واألحكام العامة

General Terms & Conditions

يواف ــق العمي ــل عل ــى أن عائ ــدات أي ش ــيكات أو أدوات دف ــع أخ ــرى ل ــن تك ــون متاح ــة
للس ــحب حت ــى نس ــتلمها بالفع ــل ونواف ــق عليه ــا .دون المس ــاس ،وإضاف ــة إل ــى
أي مــن حقوقنــا بموجــب القانــون المعمــول بــه ،إذا لــم نتلــق ســداد مبلــغ أي شــيك
أو أي ص ــك دف ــع مماث ــل آخ ــر لصالحك ــم ،فيج ــوز خص ــم ه ــذا المبل ــغ م ــن حس ــابكم،
إذا س ــبق قي ــده ف ــي حس ــابكم ،دون إش ــعار آخ ــر لك ــم (س ــواء كان الش ــيك نفس ــه
يمك ــن إرجاع ــه أم ال) و/أو يج ــب عليك ــم س ــداد ه ــذا المبل ــغ عل ــى الف ــور ف ــي غض ــون
ثالث ــة ( )3أي ــام م ــن طلبن ــا.

You agree that the proceeds of any cheques or other payment instruments
will not be available for withdrawal until actually received and cleared by us.
Without prejudice and in addition to any of our rights under Applicable Law, if
the payment of the amount of any cheque or other similar payment instrument
drawn in your favour is not received by us, such amount, if previously credited to
your Account may, without further notice to you, be debited from your Account
(whether or not the cheque itself can be returned) and/or you must promptly
repay such amount within three (3) days of our demand.

ي ــدرك العمي ــل أن ــه ح ــال قبولن ــا إي ــداع الش ــيكات المح ــررة بالعم ــات األجنبي ــة ،يت ــم
تطبي ــق قواني ــن الوالي ــة القضائي ــة الت ــي يق ــع فيه ــا البن ــك المص ــدر للش ــيك ويمك ــن
إع ــادة الش ــيكات لم ــدة تص ــل إل ــى س ــبع س ــنوات م ــن تاري ــخ الس ــداد إذا م ــا تبي ــن
ارتـــكاب أي شـــكل مـــن أشـــكال االحتيـــال .يـــدرك ويوافـــق العميـــل أنـــه ســـيكون
مس ــؤوالً ع ــن أي ش ــيكات عم ــات أجنبي ــة مرت ــدة بغ ــض النظ ــر ع ــن توقي ــت ح ــدوث
ه ــذا اإلرت ــداد.

Where we accept foreign currency cheques for deposit, you understand that
the laws of the jurisdiction where the drawee bank is located will apply and
cheques may be returned for as long as seven years from the date of credit
if it is found that any form of fraud has been committed. You understand and
accept that you will be liable for any return of such foreign currency cheques
irrespective of when such return occurs.

المودعــة للتحصيــل
نحــن نقبــل جميــع الشــيكات أو صكــوك الدفــع المماثلــة األخــرى ُ
بشـــرط تحمـــل العميـــل المســـؤولية الكاملـــة عـــن صحـــة وصالحيـــة وحقيقـــة
المصداقـــات والتوقيعـــات الـــواردة عليهـــا .نحـــن نقـــدم الخدمـــة كوكيـــل تحصيـــل
عل ــى مس ــؤوليتكم وال يتحم ــل البن ــك المس ــئولية ع ــن التأخي ــر أو الخس ــارة ف ــي
إرتـــداد الشـــيك أو أداة الدفـــع المماثلـــة األخـــرى.

All cheques or other similar payment instruments deposited for collection are
accepted by us on the condition that you assume full responsibility for the
genuineness, validity and correctness of the endorsements and signatures
appearing thereon. We provide service as a collection agent at your risk and
we will not be liable for the delay or loss in transit of the cheque or other
similar payment instrument.

إذا مـــا قـــرر البنـــك وجـــود شـــبهة احتيـــال بالشـــيك أو أداة دفـــع أخـــرى مماثلـــة تـــم
قبولهــا لإليــداع فــي حســابكم ،فإننــا نحتفــظ بالحــق وأنتــم تأذنــوا لنــا بالخصــم مــن
حس ــابكم (وف ــي حال ــة وج ــود رصي ــد غي ــر كاف ،تج ــاوز رصي ــد حس ــابكم) مبل ــغ يص ــل
إل ــى قيم ــة ذل ــك الش ــيك أو أي ص ــك س ــداد مماث ــل آخ ــر ويش ــمل قيمت ــه ،دون تحم ــل
أي مس ــؤولية.

If we determine that a cheque or other similar payment instrument that has
been accepted by us for deposit to your Account was fraudulent, we reserve the
right and you authorise us to debit your Account (and in case of an insufficient
balance, to overdraw your Account) for an amount up to and including the
value of such cheque or other similar payment instrument, without any liability.

ال يتحمـــل البنـــك المســـئولية عـــن فقـــدان أو تشـــويه أو إرتـــداد أي شـــيك أو
صك ــوك دف ــع أخ ــرى أو ع ــن ع ــدم الس ــداد أو التأخ ــر ف ــي التقدي ــم ،أو أي تأخي ــر ف ــي
قيـــد المبلـــغ بالحســـاب أو عـــدم ســـداد وإرتـــداد الشـــيكات وغيرهـــا مـــن صكـــوك
الدف ــع.

We will not be liable for the loss, mutilation or dishonor of any cheque or
other payment instruments nor for the failure to credit, late presentation
granting time, any delay in crediting the Account or non-payment and return
of cheques and other payment instruments.

	21.التعليمــات الدائمــة :وفقــً لتقديرنــا المطلــق ،يجــوز للبنــك قبــول تعليماتكــم الدائمــة
بالنســبة لبعــض المدفوعــات المتكــررة.

21. Standing instructions: It is at our sole discretion that for certain payments
that are recurring in nature we may accept your standing instructions.

ق ــد نتقاض ــى رس ــومًا لغ ــرض إع ــداد أو تعدي ــل أو إلغ ــاء تعليم ــات دائم ــة مبدئي ــً عل ــى
النح ــو المنص ــوص علي ــه ف ــي دلي ــل الخدم ــات واألس ــعار .يمكنن ــا أيض ــً وفق ــً لتقديرن ــا
ف ــرض رس ــوم عل ــى كل التعليم ــات الدائم ــة الت ــي ال يت ــم تنفيذه ــا بس ــبب ع ــدم كفاي ــة
الرصي ــد.

We may charge a fee for the purpose of initially setting up or amendment or
cancellation of a standing instruction as set out in the Service and Price Guide.
We may also at our discretion levy a charge on each standing instruction
payment not effected for lack of funds.

وبغية تمكيننا من تنفيذ أي تعليمات دائمة على الحساب في تاريخ االستحقاق ،يقع على
عاتق العميل مسؤولية توفير رصيد كافي بالحساب.

In order to enable us to meet any standing instruction on the Account on the due
date it is your responsibility to ensure that the Account has sufficient funds in it.

يح ــق لن ــا تحدي ــد أولوي ــة تنفي ــذ أي تعليم ــات دائم ــة مقاب ــل الش ــيكات المقدم ــة أو أي
ترتيب ــات أخ ــرى قائم ــة معن ــا.

We are entitled to determine the priority of any standing instruction against
cheques presented or any other existing arrangements made with us.

يجـــوز أن يقـــوم البنـــك بإنهـــاء التعليمـــات الدائمـــة فـــي حالـــة عـــدم القـــدرة علـــى
المعالجـــة بســـبب عـــدم كفايـــة الرصيـــد لفتـــرات متتاليـــة .فـــي حالـــة حـــدوث ذلـــك،
ســـيوافيكم البنـــك بإشـــعاراَ وفقـــً للقانـــون المعمـــول بـــه.

We may terminate the standing instructions in case we are not able to process
the same due to insufficiency of funds for successive periods. Where this
happens we will provide you notice in accordance with Applicable Law.

ال يكـــون البنـــك ملزمـــً بإخطاركـــم فـــي حالـــة عـــدم كفايـــة الرصيـــد فـــي حســـابكم.
وفق ــً للتقدي ــر المطل ــق للبن ــك ،يج ــوز للبن ــك اإلمتث ــال للتعليم ــات الدائم ــة حت ــى ل ــو
أدى هـــذا الدفـــع إلـــى تجـــاوز رصيـــد حســـابكم ويكـــون العميـــل مســـؤوالً عـــن جميـــع
الرس ــوم والتكالي ــف المعم ــول به ــا عل ــى النح ــو المنص ــوص علي ــه ف ــي دلي ــل الخدم ــات
واألســـعار.

We are not obligated to give you any notification in case of insufficiency
of funds in your Account. We may at our sole discretion comply with a
standing instruction even if such payment will overdraw your Account
and you will be liable for all applicable charges and fees as set out in the
Service and Price Guide.

ال يســـري مفعـــول أي تعديـــات أو إلغـــاء للتعليمـــات الدائمـــة مـــا لـــم يتلقاهـــا البنـــك
قبـــل ســـبعة ( )7أيـــام عمـــل علـــى األقـــل قبـــل التفعيـــل التالـــي أو تاريـــخ اســـتحقاق
التعليمـــات الدائمـــة ،شـــريطة أن تكـــون التعليمـــات الدائمـــة قابلـــة لإللغـــاء وال يمكـــن
إلغاؤهـــا إال بواســـطة العميـــل.

Any amendments or cancellations of the standing instructions will not be
effective unless received by us at least before seven (7) Business Days before
the next activation or due date of the standing instruction, provided that the
standing instruction is revocable and can only be cancelled by you.

ال يقـــع علـــى البنـــك أو مراســـليه أو وكالئـــه ،المســـئولية عـــن أي خســـارة أو تأخيـــر أو
خط ــأ أو إغف ــال ناش ــئ ع ــن أي طريق ــة تواص ــل مس ــتخدمة لتنفي ــذ تحوي ــات التعليم ــات
الدائم ــة.

We, our correspondents, or agents will not be responsible for any loss,
delay, error, or omission arising out of any mode of communication used
for effecting transfers understanding instructions.

يج ــوز أن يق ــوم البن ــك بإيق ــاف أي تعليم ــات دائم ــة تتعل ــق بالمدفوع ــات المس ــتقبلية
فـــي أي وقـــت ،حـــال قيـــام المســـتفيد بالتعليمـــات الدائمـــة بإبـــاغ البنـــك عـــن عـــدم
الحاجـــة إلـــى الدفـــع مســـتقب ً
ال.

We may stop any standing instruction relating to future payments at any
time after being advised by a beneficiary of a standing instruction that no
further payment is required.

	22.الخصــم المباشــر :إذا كنتــم مــن مســتخدمي نظــام الخصــم المباشــر لإلمــارات العربيــة
المتحــدة (« )»UAEDDSكوســيلة للدفــع ،يتعيــن عليكــم االمتثــال لجميــع القواعــد
والمســتندات المعمــول بهــا ذات الصلــة بـــ  UAEDDSودفــع أي رســوم وتكاليــف مرتبطــة
علــى النحــو المبيــن فــي دليــل الخدمــات واألســعار.
بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

22. Direct debits: If you do use the UAE direct debit system (“UAEDDS”) as
a mode of payment you will need to comply with all applicable rules and
documents relevant to the UAEDDS and pay any associated fees and costs
as set out in the Service and Price Guide.
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The 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.

الشروط واألحكام العامة

General Terms & Conditions

	23.تحويــات األمــوال (تســمى أيضــً الحــواالت الماليــة أو راك لتحويــل األمــوال) :يجــوز
أن يســمح البنــك للعمــاء بإجــراء تحويــات ماليــة مــن وقــت آلخــر ،وفــق ألســعار الشــراء
والبيــع التــي يتــم الكشــف عنهــا مــن خــال قنــوات مختلفــة .يــدرك العميــل أن تحويــل
األمــوال يتطلــب اســتخدام األنظمــة اإللكترونيــة والشــبكات واألطــراف الثالثــة (بمــا فــي
ذلــك البنــوك الوســيطة) التــي تخــرج عــن نطــاق ســيطرة البنــك .ومــن ثــم ال يتحمــل البنــك
المســؤولية عــن أي تأخيــر أو إخفاقــات أو أخطــاء أو أوجــه قصــور أخــرى فــي تنفيــذ أو معالجــة
أو إكمــال أي تحويــل بســبب نظــام إلكترونــي أو شــبكة أو إجــراءات مــن أي طــرف ثالــث (بمــا
فــي ذلــك أي بنــك وســيط أو جهــة تنظيميــة أجنبيــة) .حيــث يتحمــل العميــل المســؤولية
الكاملــة عــن المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا إجــراء مثــل هــذه التحويــات الماليــة.

23. Fund transfers (also called Remittances or RAKMoneyTransfer): We may
allow you to make fund transfers from time to time, as per the buy and sell rates
disclosed by us through various channels. You understand that transfer of funds
requires the use of electronic systems, networks and third parties (including
intermediary banks) on which we do not have any control. Any delays, failures,
errors or other shortcomings in executing, processing or completing any transfer
due to an electronic system, network or the actions of any third party (including
any intermediary bank or foreign regulator) is not our responsibility. The risks
involved in making such transfer of funds will be borne entirely by you.

فـــي حـــال عـــدم إفصـــاح العميـــل صراحـــةً  ،ســـيتم تنفيـــذ التحويـــات الماليـــة بعملـــة
البلـــد الـــذي ســـيتم الدفـــع فيـــه.

Unless expressly advised by you, transfers will be affected in the currency of
the country in which payment is to be made.

م ــا ل ــم ُيح ــدد خ ــاف ذل ــك ،يت ــم تحمي ــل جمي ــع الرس ــوم المتكب ــدة خ ــارج اإلم ــارات عل ــى
حس ــاب المس ــتفيد.

Unless otherwise specified, all charges incurred outside the UAE are for the
account of the beneficiary.

أن ــت ُت ــدرك أن تحوي ــل األم ــوال لي ــس عملي ــة فوري ــة وأن المس ــتفيد ق ــد يتلق ــى األم ــوال
بعـــد عـــدد مـــن أيـــام العمـــل (باســـتثناء أي عطـــات رســـمية فـــي اإلمـــارات العربيـــة
المتحـــدة والبلـــد الـــذي يوجـــد فيـــه حســـاب المســـتفيد).

You understand that transfer of funds is not an instant process and that the
beneficiary may receive the funds after a number of Business Days (excluding
any public holidays in the UAE and the country where the beneficiary’s
account is located).

	24.مراقبـة حسـابكم :يتعيـن علـى العميـل أن يكـون يقظاً ويراقـب اسـتخدامه للحسـاب.
سـيقوم البنـك بإرسـال كشـف حسـاب لكل حسـاب ،علـى فترات محـددة وفقًا للسياسـة
المتبعـة لـدى البنـك .بإمـكان العميـل أيضاً طلـب كشـف حسـاب مـن فـروع البنـك ،عبـر
الخدمـات المصرفيـة الرقميـة عبـر اإلنترنـت أو الخدمـات المصرفية عبر الهاتـف أو من خالل
أي قنـوات اتصـال أخـرى متاحـة لـدى البنك.

24. Monitoring your account: You must be vigilant and monitor your use of
the Account. For each Account, we will send you an account statement at
fixed intervals pursuant to our policies. You can also request a statement of
account at our branches, via the internet banking service, phone banking or
through any other channel made available by us.

يجـــوز لـــك اختيـــار وســـيلة اإلشـــعار التـــي حددتهـــا إلســـتالم كشـــف الحســـاب .ســـيتم
اعتب ــار أي كش ــف حس ــاب يت ــم تس ــليمه إلكتروني ــً بمثاب ــة كش ــف حس ــاب عل ــى النح ــو
المطل ــوب بموج ــب القان ــون المعم ــول ب ــه وس ــيفي ،لجمي ــع األغ ــراض ،بالتزاماتن ــا نح ــو
تس ــليم كش ــف الحس ــاب إل ــى العمي ــل.

We may use the notification channel selected by you to deliver your Account
statements. Any account statement delivered electronically will be deemed
to constitute an account statement as required by Applicable Law and will, for
all purposes, satisfy our obligations to deliver to you an account statement.

يتعيـــن علـــى العميـــل مراجعـــة كل كشـــف حســـاب وفـــي حالـــة العثـــور علـــى أي
تناقضـــات ،يجـــب إخطـــار البنـــك فـــي غضـــون ثالثيـــن ( )30يومـــً مـــن تاريـــخ كشـــف
الحس ــاب (ف ــي ح ــال ع ــدم إس ــتالم كش ــف الحس ــاب أو ع ــدم التمك ــن م ــن الوص ــول إلي ــه،
س ــتبدأ ه ــذه الفت ــرة م ــن تاري ــخ إس ــتالم أو التمك ــن م ــن الوص ــول إل ــى كش ــف الحس ــاب
بع ــد تقدي ــم إش ــعار إل ــى البن ــك) .ف ــي حال ــة ع ــدم إخطارن ــا خ ــال الفت ــرة المنص ــوص
عليهـــا ،ســـيتم اعتبـــار كشـــف الحســـاب صحيحـــً (مـــع مراعـــاة حقنـــا فـــي تصحيـــح أي
خطـــأ) ومقبـــول مـــن قبـــل العميـــل .بعـــد ذلـــك ،ال يحـــق للعميـــل إثـــارة أي اعتراضـــات
فيم ــا يتعل ــق بكش ــف الحس ــاب وكش ــوف الحس ــابات الت ــي يحتف ــظ به ــا العمي ــل حي ــث
س ــتكون قاطع ــة وملزم ــة ل ــه.

Each account statement must be reviewed by you and in case you find
any discrepancies you must notify us within thirty (30) days of the date of
statement (and where you do not receive or are unable to access the account
statement, such period will begin from the date you receive or are able to
access the account statement after providing notice to us). In case you fail to
notify us within the stipulated period the account statement will be deemed
to be correct (subject to our right to rectify any error) and accepted by you.
After that, you do not have the right to raise any objections regarding the
account statement and the account statements maintained by us as to the
status of your Accounts will be conclusive and binding on you.

يكـــون العميـــل مســـؤوالً عـــن إخطـــار البنـــك فـــي حـــال عـــدم إســـتالم كشـــف حســـاب
فـــي غضـــون خمســـة عشـــر ( )15يومـــً مـــن تاريـــخ اســـتالم كشـــف الحســـاب أو عـــدم
التمك ــن م ــن الوص ــول إل ــى كش ــف الحس ــاب ف ــي غض ــون أرب ــع وعش ــرين س ــاعة م ــن
تاريـــخ اســـتالم كشـــف الحســـاب و ولـــوج العميـــل إلـــى كشـــف الحســـاب .عنـــد انتهـــاء
هـــذه الفتـــرة ،يتـــم إعتبـــار إتمـــام إســـتالم العميـــل لكشـــف الحســـاب والولـــوج إليـــه .ال
يك ــون البن ــك مس ــؤوالً ع ــن ع ــدم اس ــتالم أو تأخ ــر اس ــتالم كش ــوفات الحس ــاب الخاص ــة
بالعميـــل.

It is your responsibility to notify us if you do not receive an account statement
within fifteen (15) days of the date on which the account statement should
have been received or are otherwise unable to access an account statement
within twenty-four hours of the date on which the account statement was
received by or made available to you. Upon expiry of such period you shall
be deemed to have received and accessed the account statement. We will
not be liable for your non-receipt or late receipt of account statements.

	25.خدمــات الطــرف الثالــث :قــد نشــير إلــى العميــل أو نســوق أو نقــدم معلومــات عــن
خدمــات الطــرف الثالــث .بوافــق العميــل علــى تلقــي مثــل هــذه المعلومــات و ُيقــر بأننــا
قــد نتلقــى رســومًا مــن مــزودي الطــرف الثالــث مقابــل تســويقنا أو بيعنــا لخدمــات الطــرف
الثالــث نيابــة عنهــم.

25. Third Party Services: We may refer to you, market or otherwise provide
information on Third Party Services. You agree to receive such information
and acknowledge that we may receive fees from the third party providers in
return for our marketing or sale of the Third Party Services on their behalf.

وتقدم خدمات الطرف الثالث رهنًا بأحكام وشروط إضافية خاصة بالطرف الثالث المقدم
للخدمات .يوافق العميل على االمتثال لجميع هذه الشروط واألحكام اإلضافية .حيث
يوافق العميل على جميع خدمات الطرف الثالث “كما هو الحال” وعلى مسؤوليته
الخاصة .نحن ال نقدم أي بيانات وال نقدم أي ضمانات على اإلطالق ،سواء بشكل صريح
أو ضمني ،ولن نتحمل أي مسؤولية على اإلطالق ،فيما يتعلق بما يلي )1( :نطاق أو
نوعية أو قابلية البيع أو المالءمة أو كفاءة أي استخدام أو غرض من خدمات طرف ثالث؛
أو ( )2أي عروض أو بيانات أو التزامات يقدمها إليكم أي طرف ثالث من مقدمي الخدمات
عن طريق البنك.

Third Party Services are provided subject to additional terms and conditions
of the third party providers. You agree to comply with all such additional terms
and conditions. All Third Party Services will be accepted by you “as is” at your
own risk. We make no representations and provide no warranties whatsoever,
expressed or implied, and we will not have any liability whatsoever, in respect
of: (i) the scope, quality, merchantability, suitability or fitness for any use or
purpose of any Third Party Services; or (ii) any offers, representations or
commitments made to you by any third party providers via the Bank.

يوافـــق العميـــل علـــى أن دورنـــا يقتصـــر علـــى التســـويق أو اإلحالـــة ولـــن نكـــون
مســـؤولين عـــن توفيـــر خدمـــات الطـــرف الثالـــث أو أي مســـؤولية ناشـــئة عـــن عالقـــة
العمي ــل م ــع الط ــرف الثال ــث ومقدم ــي خدم ــات الط ــرف الثال ــث ،بم ــا ف ــي ذل ــك أي إهم ــال
أو إخ ــال ب ــأي واج ــب قانون ــي أو أي واج ــب آخ ــر ،أو ع ــدم االمتث ــال ألح ــكام وش ــروط ه ــذه
الخدم ــات المقدم ــة م ــن ط ــرف ثال ــث ،م ــن جان ــب الط ــرف الثال ــث الم ــزود و/أو أي ط ــرف
آخــر مرتبــط بــأي شــكل مــن األشــكال ،بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،بهــذه الخدمــات
الخاص ــة بالط ــرف ثال ــث.

You agree that our role is limited to marketing or making a referral and we
will not be responsible for the provision of Third Party Services or any liability
arising out of your relationship with the third party providers of the Third
Party Services, including for any negligence, breach of any statutory or other
duty, or failure to comply with the terms and conditions of such Third Party
Services, by the third party provider and/or any other party associated in any
way, directly or indirectly, with such Third Party Services.

ُيق ــر العمي ــل صراح ــة بأن ــه ل ــن يك ــون لدي ــه خي ــار س ــوى اللج ــوء ض ــد م ــزودي الط ــرف
الثال ــث ول ــن يك ــون لدي ــه أي ح ــق ف ــي المقاص ــة أو أي وس ــيلة انتص ــاف أخ ــرى ضدن ــا.

You expressly acknowledge that you will only have recourse against the third
party providers and you will have no right of set-off or any other recourse

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

الشروط واألحكام العامة

General Terms & Conditions

إذا نش ــأ أى ن ــزاع بي ــن العمي ــل وبي ــن م ــزود الط ــرف الثال ــث ألي خدم ــة ط ــرف ثال ــث،
عندئ ــذ ل ــن تتأث ــر التزام ــات العمي ــل تجاهن ــا ب ــأي ش ــكل م ــن األش ــكال به ــذا الن ــزاع
أو أي مطالبــة معارضــة أو حــق مقاصــة يكــون لــدى العميــل ضــد هــذا الطــرف الثالــث
الم ــزود .يتعي ــن عل ــى العمي ــل رف ــع أي مطالب ــات و/أو ش ــكاوى و/أو نزاع ــات فيم ــا
يتعل ــق ب ــأي خدم ــات ط ــرف ثال ــث مباش ــرة م ــع م ــزودي الط ــرف الثال ــث المعنيي ــن .ال
ـوردا أو ُمص ــد ًرا ألي خدم ــات ط ــرف ثال ــث ،وم ــا ل ــم
يت ــم اعتب ــار البن ــك ،ف ــي أي وق ــت ،م ـ ً
نذك ــر خ ــاف ذل ــك صراح ــة ،ف ــا يعتب ــر البن ــك وكي ـ ًلا أو ممث ـ ًلا ألي ط ــرف ثال ــث يق ــدم
خدم ــات الط ــرف الثال ــث.

against us. If there is any dispute between you and the third party provider of
any Third Party Service, your obligations to us will not in any way be affected
by such dispute or any opposing claim or right of set-off that you may have
against such third party provider. You must raise any claims, complaints and/
or disputes in relation to any Third Party Services directly with the relevant
third party providers. We will not, at any time, be deemed to be the supplier
or issuer of any Third Party Services and unless otherwise expressly stated
by us, we will not be deemed to be the agent or representative of any third
party providing the Third Party Services.

يـــدرك العميـــل أنـــه يتـــم تقديـــم خدمـــات الطـــرف الثالـــث بواســـطة أطـــراف
ثالثـــة ،تخـــرج عـــن ســـيطرة البنـــك .حيـــث ال يقـــدم البنـــك أي وعـــود بشـــأن أي
خدم ــات الط ــرف الثال ــث ،بم ــا ف ــي ذل ــك دون حص ــر ،الدق ــة أو التواف ــر أو الق ــدرة عل ــى
تلبيـــة احتياجـــات العميـــل .ال يمكننـــا وال نضمـــن اســـتمرار توافـــر خدمـــات الطـــرف
الثال ــث.

You understand that Third Party Services are offered by third parties and are
outside of our control. We make no promises about any Third Party Service,
including without limitation its reliability, availability or ability to meet your needs.
We cannot and do not ensure continuous availability of Third Party Services.

	26.وكالء الطرف الثالث :يمكننا اإلستعانة أو إشراك وكالء الطرف الثالث لتنفيذ المعامالت
و/أو تصفيتها و/أو االحتفاظ باألموال أو األصول أو االستثمارات أو االحتفاظ بها .عندما
يقوم البنك باإلستعانة بوكالء الطرف الثالث ،يجوز أن يكون لدى هؤالء الوكالء أحكامهم
وشروطهم الخاصة ،والتي ستخضع لها المعامالت .يجب أن نستخدم العناية والحذر
المعقولين عند اختيار واستخدام وكالء من طرف ثالث ولكن ليس لدينا أي إلتزام أو
مسؤولية عن أي فعل أو إغفال أو إعسار أو إهمال أو فشل أو تقصير من ِقبل وكيل
الطرف الثالث.

26. Third Party Agents: We may use or engage Third Party Agents to execute
and clear transactions and/or hold or custodise funds, assets or investments.
When we do use Third Party Agents they may have their own terms and
conditions, which the transactions will be subject to. We shall use reasonable
care and caution when selecting and using Third Party Agents but have no
liability or responsibility for any act, omission, insolvency, negligence, failure
or default of the Third Party Agent.

SECTION 3: LOANS

مادة  :3القروض
	27.تطبيــق شــروط القــرض :نقــدم أنواعــً مختلفــة مــن القــروض ذات الميــزات المختلفــة
والتــي ســيتم شــرحها فــي شــروط القــرض والشــروط اإلضافيــة األخــرى المعمــول
بهــا.

27. Application of Loan Terms: We offer various types of loans with different
features which will be explained in the Loan Terms and other applicable
Additional Terms.

عند تقديم العميل طلب للحصول على قرض أو عند إستالم القرض ،عندئذ يوافق
العميل على االلتزام بهذه الشروط العامة والشروط اإلضافية المعمول بها.

When you submit a Loan application or otherwise receive a Loan, you agree
to be bound by these General Terms and the applicable Additional Terms.

	28.التقدم بطلب للحصول على قرض :يحتاج العميل إلى استخدام طلب القرض ذي
الصلة إذا كان يرغب في التقدم بطلب للحصول على قرض .إلى جانب طلب القرض ،قد
نطلب منكم تزويدنا بالمستندات والمعلومات الداعمة .يجوز أن يقوم البنك بإستكمال
اجراءات العناية الواجبة وعمليات البحث والتدقيق (بما في ذلك االئتمان) التي يراها
ضرورية لتقييم طلب القرض الخاص بكم.

28. Applying for a loan: You will need to use the relevant Loan application if you
want to apply for a Loan. Along with the Loan application, we may require
you to provide us with supporting documents and information. We may
complete such due diligence, searches and checks (including credit) that we
deem necessary to assess your Loan application.

لدين ــا الس ــلطة التقديري ــة المطلق ــة لرف ــض أو الموافق ــة عل ــى طل ــب الق ــرض .إذا ت ــم
رف ــض الطل ــب ،فسنش ــرح الس ــبب.

We have the sole discretion to reject or approve the Loan application. If we
do reject your application, we will explain why.

	29.إلغــاء القــرض :بعــد الموافقــة علــى طلــب القــرض الخــاص بكــم ولكــن قبــل تقديــم
القــرض ،يجــوز أن يقــرر البنــك إلغــاء اإللتــزام بإتاحــة القــرض ،أو خفــض مبلــغ القــرض
المذكــور فــي طلــب القــرض أو تأخيــر الصــرف فــي أي وقــت قبــل صــرف القــرض فــي
الحــاالت التاليــة:

29. Cancellation of the loan: Following approval of your Loan application but prior
to us advancing the Loan, we may cancel our commitment to make the Loan
available, reduce the Loan amount mentioned in the Loan Application or delay
disbursal at any time prior to disbursal of a Loan in the following situations:

)أ(عــدم دقــة أي معلومــات أو تفاصيــل ماليــة تــم تقديمهــا لدعــم طلــب القــرض أو
حــدوث تغيــر جوهــري أو ســلبي فــي ظــروف العميــل بعــد إكتمــال تقديــم طلــب
القــرض؛
المرضــي للبنــك أو
)ب(لــم تكتمــل االستفســارات عــن العميــل إلــى المســتوى ُ
استفســاراتنا كشــفت معلومــات غيــر مرضيــة للبنــك؛
)ج(ظهور معلومات سلبية ذات صلة بقرار البنك بشأن منح القرض
)د(وجود تأخير في تلقي المستندات المطلوبة؛
)ه(لدينــا شــكوك معقولــة حــول قيمــة أو حالــة أو وضــع أي أصــول أو ممتلــكات يتــم
ضمانهــا بموجــب القــرض؛
)و(إذا قــرر البنــك وجــود قيــود بموجــب القانــون المعمــول بــه بشــأن منــح القــرض
للعميــل؛
المرضــي وخــال الفتــرة
)ز(عــدم الوفــاء بــأى شــروط مطلوبــة مــن البنــك بالشــكل ُ
الزمنيــة المحــدد منــه؛ و/أو
)ح(إذا رأى البنــك وجــود إخــال أو تقصيــر محتمــل بموجــب هــذه الشــروط العامــة أو
الشــروط اإلضافيــة.

(a) any information or financial details provided by you in support of the
Loan application becomes inaccurate or there is a material or adverse
;change in your circumstances since you completed the Loan application
(b) enquiries about you have not been completed to our satisfaction or our
;enquiries reveal information about you that is not to our satisfaction
(c) we have discovered adverse information that is relevant to our decision
;to grant you a Loan
;(d) there is a delay in receiving any documents required by us
(e) we have reasonable doubts about the value, condition or status of any
;asset or property to be secured under the Loan
(f) if we determine there are restrictions under the Applicable Law to grant
;you a Loan
(g) any conditions stipulated by us are not fulfilled to our satisfaction within
the time period required by us; and/or
(h) if we believe there is a default or potential default under these General
Terms or the Additional Terms.

يك ــون للعمي ــل الح ــق ف ــي طل ــب إلغ ــاء الق ــرض قب ــل الص ــرف ،بش ــرط أن يق ــوم بدف ــع
أي رســوم قابلــة للتطبيــق وأي رســوم التــزام مســتحقة .يرجــى اإلطــاع علــى التفاصيــل
المح ــددة ال ــواردة ف ــي الش ــروط اإلضافي ــة ذات الصل ــة.

You have the right to request us to cancel a Loan prior to the disbursal,
provided you pay any applicable fees and any accrued commitment fees.
Please refer to the specific details set out in the relevant Additional Terms.

	30.الحصــول علــى قــرض :يجــوز أن يقــوم البنــك بصــرف مبلــغ القــرض رهنــا بإكمــال مــا يلــي
أو توافــر أو بقائــه صحيحــً وفــق مــا يحــدده البنــك:

30. Receiving a loan: The Loan amount may be disbursed by us subject to the
following being completed, satisfied or remaining true as determined by us:

)أ(بقاء جميع البيانات المقدمة إلى البنك صحيحة وعدم طرأ أي تقصير؛
)ب(عدم تجاوز أو خرق أي حدود أو مستويات أو نسب أو هوامش المطبقة؛
)ج(عدم وجود تقلبات غير عادية في السوق؛
)د(عنــد إســتخدام القــرض (بمــا فــي ذلــك الدفعــات الجزئيــة بموجبــه) لشــراء أو
بنــاء أصــل أو عقــار ،وتلقــي جميــع المعلومــات والوثائــق المطلوبــة منــا فيمــا
بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

;(a) all representations made to us remain true and no default has occurred
(b) no applicable limits, thresholds, ratios or margins will be exceeded or
;breached
;(c) there is no unusual market volatility
(d) where the Loan (including partial disbursals thereunder) is to be utilised
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يتعلــق بذلــك الشــراء أو البنــاء بمــا فــي ذلــك أي مدفوعــات أو موافقــات أو
اتفاقــات أو تســجيالت أو تقييمــات أو تقاريــر أخــرى ذات صلــة؛

to buy or construct an asset or property, receipt of all information
and documentation required by us in relation to that purchase or
construction including any related payments, consents, agreements,
;registrations, valuations or other reports
where the Loan (including partial disbursals thereunder) is to be
utilised to refinance an existing party, receipt of all information and
documentation required by us in relation to that existing finance and
satisfactory arrangements for the repayment of that finance including
;release of any existing security
receipt by us of all confirmations, documentation, information and
requirements requested by us in the form and substance satisfactory to
us (as may be prescribed in these General Terms, the Loan application,
;)the Additional Terms and/or as otherwise advised by us from time to time
;no change occurring to your employment, income or visa status
our receipt of any payment cheques as requested by us in the Additional
;Terms
payment to us of all fees (including any commitment fees) applicable on
;or before disbursal of the Loan
;all insurance required by us is in place
evidence that an Account has been opened in your name; and/or
Signing, receipt and perfection of any other document or security listed
in the Additional Terms or that we may otherwise require in form and
substance satisfactory to us.

)ه(عن ــد إس ــتخدام الق ــرض (بم ــا ف ــي ذل ــك الدفع ــات الجزئي ــة بموجب ــه) إلع ــادة تموي ــل
ط ــرف قائ ــم ،وتلق ــي جمي ــع المعلوم ــات والوثائ ــق المطلوب ــة من ــا فيم ــا يتعل ــق
بذلـــك التمويـــل القائـــم والترتيبـــات المرضيـــة لســـداد ذلـــك التمويـــل ،بمـــا فـــي
ذل ــك اإلف ــراج ع ــن أي ضم ــان قائ ــم؛
)و(إســتالم البنــك جميــع التأكيــدات والوثائــق والمعلومــات والمتطلبــات التــي
المرضــي (علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي هــذه
يطلبهــا بالشــكل والمضمــون ُ
الشــروط العامــة ،وطلــب القــرض ،والشــروط اإلضافيــة و/أو وفــق مــا يتــم اإليعــاز بــه
مــن وقــت آلخــر)؛
)ز(لم يطرأ أي تغيير على عملك أو دخلك أو حالة التأشيرة؛
)ح(إستالم أي شيكات دفع على النحو المطلوب في الشروط اإلضافية
)ط(دفــع جميــع الرســوم (بمــا فــي ذلــك أي رســوم التــزام) مطبقــة علــى القــرض
أو قبلــه؛
)ي(جميع التأمينات المطلوبة من البنك سارية؛
)ك(دليل على فتح حساب بأسم العميل؛ و/أو
)ل(التوقيــع علــى أي مســتند أو ضمــان آخــر مــدرج فــي الشــروط اإلضافيــة أو
اســتالمه أو إتمامــه وتوثيقــه ،أو مــا يقــوم البنــك بطلبــه فــي شــكل ومضمــون
ُمرضــي.

)(e

)(f

)(g
)(h
)(i
)(j
)(k
)(l

يعتبــر طلبكــم للحصــول علــى القــرض منتهــي الصالحيــة فــي حــال عــدم تقديــم
المتطلبــات خــال الوقــت المحــدد مننــه وفقــً للقانــون المعمــول بــه.

We will consider your request for Loan as expired unless we receive the
requirements within such time as prescribed by us in accordance with
Applicable Law.

عندم ــا يت ــم اس ــتخدام الق ــرض لس ــداد تموي ــل قائ ــم أو الش ــراء أو البن ــاء الحال ــي ألص ــل
أو عق ــار أو ينط ــوي بطريق ــة أخ ــرى عل ــى الدف ــع لط ــرف ثال ــث ،فإنن ــا نحتف ــظ بالح ــق ف ــي
س ــداد الدفع ــة مباش ــرة إل ــى ذل ــك الط ــرف الثال ــث وس ــيعتبر ه ــذا الدف ــع س ــحب الق ــرض
بواس ــطة العمي ــل وكأن العمي ــل حص ــل عل ــى الق ــرض باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك ،ف ــإن ص ــرف
الق ــرض أو ج ــزء من ــه س ــيخضع للش ــروط الت ــي يفرضه ــا البن ــك .س ــيتم تحدي ــد ذل ــك
ف ــي الش ــروط اإلضافي ــة.

Where the Loan is to be utilized for repayment of existing finance, purchase
or construction of an asset or property or otherwise involves the payment
to a third party, we reserve the right to make the payment directly to that
third party and such payment will be deemed a drawing of the Loan by you.
In addition, disbursal of the Loan or part thereof, will be subject to such
conditions as we stipulate. This will be set out in the Additional Terms.

	31.القيــود المفروضــة علــى اســتخدام القــرض :ال يمكــن اســتخدام القــرض إال لألغــراض
التــي تــم اإليعــاز بهــا فــي طلــب القــرض ذي الصلــة أو المنصــوص عليهــا فــي الشــروط
اإلضافيــة.

31. Restrictions on loan usage: The Loan can only be used for the purposes
advised by you in the relevant Loan application or set out in the Additional
Terms.

	32.الدفعــات :ســيتم ســداد القــرض جنبــً إلــى جنــب مــع الفائــدة وجميــع الرســوم األخــرى
وفقــً للشــروط اإلضافيــة ودليــل الخدمــات واألســعار.

32. Payments: The Loan together with interest and all other fees will be repaid
by you according to the Additional Terms and Service and Price Guide.

يجـــب عليـــك اتبـــاع الطريقـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي الشـــروط اإلضافيـــة
لســـداد القـــرض والدفعـــات األخـــرى ذات الصلـــة وســـيتم الســـداد أو الدفـــع دون
مقاص ــة أو مطالب ــة متقابل ــة ودون أي خص ــم أو حج ــز م ــن قبلك ــم ألي س ــبب عل ــى
اإلطـــاق.

You will follow the manner prescribed in the Additional Terms for the
repayment of the Loan and other related payments and such repayment
or payment will be made without set-off or counterclaim and without any
deduction or withholding by you whatsoever.

إذا كنـــت ملزمـــً بإجـــراء أي خصـــم أو اســـتقطاع مـــن أي اســـترداد أو دفعـــة وفقـــً
للقانــون المعمــول بــه ،عندئــذ يزيــد المبلــغ المســتحق فيمــا يتعلــق بهــذا االســترداد
أو الدفع ــة بالق ــدر ال ــازم لضم ــان اس ــتالم البن ــك (بع ــد إج ــراء الخص ــم أو االس ــتقطاع)
مبلغ ــا صافي ــا يس ــاوي المبل ــغ ال ــذي يتوج ــب الحص ــول علي ــه قب ــل تنفي ــذ الخص ــم
أو االســـتقطاع.

If you are obliged to make any deduction or withholding from any repayment
or payment pursuant to the Applicable Law, the amount due in respect of
such repayment or payment will be increased to the extent necessary to
ensure that, after the making of such deduction or withholding, we receive
a net amount equal to the amount we would have received if there had been
no such deduction or withholding.

يســـتوجب إتمـــام الدفـــع أو الســـداد فـــي يـــوم العمـــل التالـــي مباشـــرة إذا كان تاريـــخ
اإلســـتحقاق ليـــس يـــوم عمـــل.

A payment or repayment will be made on the immediately following Business
Day if it falls due on a day that is not a Business Day.

ســيتم توجيــه أي مبالــغ يقــوم البنــك بإســتالمها فيمــا يتعلــق بالقــرض ،وفــق الترتيــب
التالــي:

Any amounts we receive in respect of a Loan will be applied in the following
order:

)أ(أوالً ،نحو سداد جميع التكاليف والنفقات؛
)ب(ثانيًا ،نحو سداد الرسوم؛
)ج(ثالثًا ،نحو سداد الفوائد؛
)د(رابعًا ،نحو سداد أصل الدين؛
)ه(خامسًا ،نحو سداد أي مبالغ أخرى مستحقة للبنك بذمة العميل.

;firstly, towards payment of all costs and expenses
;secondly, towards payment of fees
;thirdly, towards payment of interest
fourthly, towards repayment of the principal; and
fifthly, towards repayment of any other amounts due from you to us.

)(a
)(b
)(c
)(d
)(e

يجـــب أن تتـــم جميـــع المدفوعـــات بعملـــة القـــرض .إذا تـــم الدفـــع بـــأي عملـــة
أخـــرى ،فإننـــا نحتفـــظ بالحـــق بتحويـــل هـــذه العملـــة وفقـــً لهـــذه الشـــروط
العامة.

All payments must be made in the currency of the relevant Loan. If any
payment is made in any other currency, we reserve the right to convert such
currency in accordance with these General Terms.

يمكنـــك ســـداد أي مبالـــغ مســـتحقة وفقـــً للشـــروط اإلضافيـــة عـــن طريـــق الشـــيك أو
الخص ــم المباش ــر أو تحوي ــل م ــن حس ــاب إل ــى حس ــاب .أي دفع ــة يت ــم س ــدادها س ــتتم
إضافتهـــا إلـــى الحســـاب ذي الصلـــة فقـــط فـــي التاريـــخ الـــذي نتلقـــى فيـــه بالفعـــل
األمـــوال المطلوبـــة.

You may make a payment of any amounts due in accordance with the
Additional Terms by way of cheque, direct debit or account transfer from an
Account. Any payment made will only be credited to the relevant Account on
the date that we actually receive the required funds.

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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عندم ــا يك ــون تحوي ــل الرات ــب ش ــرطًا للحص ــول عل ــى الق ــرض ،فإن ــك تق ــر وتواف ــق عل ــى
أنـــه يجـــوز لنـــا حجـــز ،مـــن مدفوعـــات الراتـــب المســـتلمة فـــي حســـابك ،أمـــوال كافيـــة
لقســـط القـــرض القـــادم الـــذي ســـنحتفظ بـــه ونخصصـــه لذلـــك القســـط فـــي تاريـــخ
االســـتحقاق.

Where salary transfer is applicable to the Loan, you acknowledge and agree
that we may, from the salary payments received into your Account, block
sufficient funds for the upcoming Loan instalment which will be held by us
and allocated to that instalment on the due date.

	33.تأجيــل الدفــع :قــد تكــون قــادرًا علــى تأجيــل مدفوعاتــك حســب موافقتنــا ووفقً ــا
لتقديرنــا الخــاص .ســوف تحتــاج إلــى تلبيــة معاييــر األهليــة الخاصــة بنــا لتأجيــل
الدفــع وتقديــم طلــب فــي النمــوذج المطلــوب مــن قبلنــا .إذا تمــت الموافقــة عليــه،
فســيتم تمديــد مــدة القــرض ذي الصلــة بعــدد األشــهر التــي تتســاوى مــع عــدد
أقســاط الســداد الشــهرية المؤجلــة أو لفتــرة أطــول علــى النحــو الــذي أخطرنــا بــه،
وســتصبح الدفعــة المؤجلــة مســتحقة وواجبــة الســداد علــى مــدى المــدة المتبقيــة
مــن القــرض.

33. Payment Deferral: you may be able to defer your repayments if approved
by us in our sole discretion. You will need to satisfy our eligibility criteria
for payment deferral and submit a request in the form required by us. If
approved, the term of the relevant loan will be extended by the number
of months that is equal to the number of monthly repayment instalments
deferred or such longer period as notified by us, and the deferred payment
will become due and payable over the remaining term of the loan.

م ــن خ ــال الحص ــول عل ــى تأجي ــل الدف ــع ،واعتم ــادًا عل ــى ش ــروط التأجي ــل المتف ــق
عليهـــا مـــن قبلنـــا ،قـــد يتـــم زيـــادة مبلـــغ القســـط و /أو قـــد يســـتغرق األمـــر وقتـــً
أطـــول للوفـــاء بجميـــع االلتزامـــات المســـتحقة فيمـــا يتعلـــق بالقـــرض الخـــاص بـــك
بخـــاف األصـــل .ســـتتراكم الفائـــدة علـــى جـــزء القســـط المؤجـــل وفقً ـــا لهـــذا البنـــد
عل ــى أس ــاس يوم ــي م ــن تاري ــخ اس ــتحقاق القس ــط ف ــي األص ــل حت ــى س ــداد ذل ــك
القســـط بالكامـــل.

By taking a payment deferral, depending on the terms of the deferral agreed by
us, the amount of an instalment may be increased and/or it may take you longer
to discharge all liabilities outstanding in relation to your Loan than otherwise
may be the case. Interest on the portion of an instalment that is deferred in
accordance with this clause will accrue on a daily basis from the date that the
instalment was originally due until repayment of that instalment is made in full.

ستس ــتمر الفائ ــدة ف ــي التراك ــم بالس ــعر المح ــدد ف ــي الش ــروط اإلضافي ــة ذات الصل ــة
فيم ــا يتعل ــق بالمبل ــغ األساس ــي وس ــيتم خصمه ــا م ــن حس ــابك ف ــي األوق ــات الت ــي
نحدده ــا ونبلغ ــك بذل ــك.

Interest will continue to accrue at the rate specified in the relevant Additional
Terms in respect of the principal amount and will be debited from your
Account at the times determined by us and notified to you.

	34.الدفعــات المتأخــرة :إذا لــم نســتلم أي مبلــغ فــي تاريــخ اإلســتحقاق ،فيمكننــا فــرض
فائــدة علــى التخلــف عــن الســداد وفــق ســعر التخلــف المحــدد فــي الشــروط اإلضافيــة إذا
لــم يتــم تحديــد ســعر  ،يجــب أن تكــون فائــدة التخلــف عــن الســداد تزيــد بنســبة  2%عــن
معــدل الفائــدة المطبــق علــى هــذا القــرض.

34. Late payments: If we do not receive any amount on its due date then we
may charge you default interest at the default rate specified in the Additional
Terms. If no rate is specified, the default rate shall be two percent above the
interest rate applicable to that Loan.

سنقوم بحساب فائدة التخلف عن الدفع المستحقة وفق معدل فائدة التخلف على
أي مبالغ مستحقة ولكنها غير مدفوعة بموجب الشروط اإلضافية على أساس يومي
طوال الفترة التي يظل خاللها المبلغ ذي الصلة غير مسدد .قد تخضع أي دفعات متأخرة
للرسوم وفقًا لدليل الخدمات واألسعار.

We will calculate the default interest accruing at the default interest rate on
any amounts due but unpaid under the Additional Terms on a daily basis for
the period during which the relevant amount remains unpaid. Any such late
payments may also be subject to a fee as per our Service and Price Guide.

يتعيـــن أيضـــً عليـــك أن تـــدرك أن عـــدم الدفـــع هـــو تقصيـــر بموجـــب هـــذه الشـــروط
العام ــة وس ــيكون ل ــه العواق ــب المنص ــوص عليه ــا ف ــي ه ــذه الش ــروط العام ــة أو أي
شـــروط إضافيـــة ســـارية.

You should also be aware that nonpayment is a default under these General
Terms and will have the consequences set out in these General Terms or any
applicable Additional Terms.

	35.السداد المبكر للقرض :في حال رغبتك في السداد المبكر للقرض بالكامل أو جزئيًا مع
أي فوائد ورسوم مستحقة قبل تاريخ االستحقاق المعمول به ،عندئذ يجب عليك إعطائنا
إشعارًا مسبقًا بشأن النية في إجراء السداد المبكر والمبلغ المراد سداده مسبقًا  .لن
يتم رد أي دفعة مسبقة وإعادة سحبها وقد تخضع لرسوم السداد المبكر وفقًا لدليل
الخدمات واألسعار.

35. Early prepayment of loan: If you want to prepay all or part of a Loan together
with any accrued interest and fees prior to the applicable due date then you
must give us prior notice of your intention to prepay and the amount that
you wish to prepay. Any such prepayment will not be refunded and redrawn
and may be subject to prepayment fees as per our Service and Price Guide.

س ــيقوم البن ــك بإبالغ ــك بالمبل ــغ اإلجمال ــي المس ــتحق الس ــداد محس ــوبًا حت ــى تاري ــخ
االس ــتحقاق التال ــي بم ــا ف ــي ذل ــك جمي ــع الفوائ ــد المس ــتحقة والرس ــوم عن ــد اس ــتالم
إش ــعار الس ــداد المبك ــر.

We will notify you about the total amount due to us calculated to the next
due date including all accrued interest and fees upon receiving your notice
for prepayment.

المس ــبق وفق ــً لن ــص الم ــادة  ،32م ــا ل ــم يت ــم اإلتف ــاق
س ــيتم تطبي ــق ش ــروط الدف ــع ُ
عل ــى خ ــاف ذل ــك.

Prepayment will be applied by us in accordance with section 32, unless we
agree otherwise.

مـا لـم تقـم بإخطـار البنـك بخالف ذلـك ،فلن يقـوم البنك بتخصيـص أى مدفوعات زائـدة مقابل
المسـبق للقـرض أو أي دفعـات ذات صلـة .سـيتم اسـتخدام هـذه المدفوعـات الزائـدة
السـداد ُ
مقابـل سـداد الدفعـة التاليـة عند اسـتحقاقها.

Unless you notify us otherwise, we will not apply an overpayment made by you
towards a prepayment of a Loan or any related payments. Such overpayment
will be utilized against the next repayment when due.

	36.الفائــدة المســتحقة الدفــع وحســاب الفائــدة :ســتقوم بســداد الفائــدة طــوال مــدة
القــرض وفــق معــدل الفائــدة المحــدد فــي الشــروط اإلضافيــة المعمــول بهــا.

36. Interest payable and calculation of interest: You will pay the interest over the
term of a Loan at the interest rate set out in the applicable Additional Terms.

يقـــوم البنـــك بحســـاب الفائـــدة علـــى الرصيـــد اليومـــي المســـتحق للقـــرض ومعـــدل
الفائ ــدة عل ــى أس ــاس طريق ــة الرصي ــد المتناق ــص .نح ــن ال نف ــرض فائ ــدة عل ــى الفوائ ــد
المتراكمـــة.

We calculate interest on the daily outstanding balance of a Loan and the
interest rate based on a reducing balance method. We do not charge interest
on accrued interest.

فـــي كل تاريـــخ ُيطلـــب مـــن العميـــل ســـداد دفعـــة ،تســـدد الفائـــدة المتراكمـــة علـــى
المتأخ ــرات .يت ــم اس ــتحقاق الفائ ــدة يومي ــً ويت ــم احتس ــابها عل ــى أس ــاس  365يوم ــً
ف ــي الس ــنة واألي ــام الفعلي ــة المنقضي ــة.

On each date you are required to make a payment, you will pay the accrued
interest in arrears. Interest accrues daily and is calculated on the basis of a
365 day year and the actual days elapsed.

إذا قدمنــا معــدل فائــدة ثابــت ألي قــرض ،فســيتم تحديــد الســعر عنــد المســتوى والفتــرة
المحــددة فــي الشــروط اإلضافيــة .فــي نهايــة فتــرة الســعر الثابــت ،يتعيــن علــى العميــل
إدراك تغيــر ســعر الفائــدة الخــاص بــه ،ممــا قــد يؤثــر علــى الدفعــة المطلــوب ســدادها مــن
جانــب العميــل .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فإنــه بالرغــم مــن تطبيــق الســعر الثابــت علــى أي
دفعــة مســبقة ،يجــوز أن يتحمــل العميــل رســومًا مــن الممكــن شــرحها للعميــل حــال
رغبتــه فــي الســداد المبكــر.

If for any Loan we offer a fixed rate of interest, the rate will be fixed at the
level and for the period set out in the Additional Terms. At the end of the fixed
rate period, you need to be aware that your interest rate will change which
may impact the repayments required by you. In addition, while a fixed rate
applies any prepayment may incur a fee which we can explain to you should
you wish to make a prepayment.

	37.تغييــر ســعر الفائــدة علــى القــرض :قــد تكــون أســعار الفائــدة عرضــة للتغييــر وســيتم
شــرح ذلــك بالشــروط اإلضافيــة .إذا تغيــر الســعر ،عندئــذ ســيقوم البنــك بإخطــار العميــل
بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

37. Varying the loan interest rate: Interest rates may be subject to change and
this will be explained to you in the Additional Terms. If the rate does change,
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مســبقًا بفتــرة  30يومــً وتزويــده بتفاصيــل حــول كيفيــة تغيــر الدفعــات الخاصــة بــه وفقــً
لذلك.

we will notify you 30 days in advance and provide you with details on how
your payments will change as a result.

عل ــى وج ــه الخص ــوص ،عندم ــا يس ــتند س ــعر الفائ ــدة المعم ــول ب ــه إل ــى س ــعر قياس ــي،
مث ــل س ــعر الفائ ــدة المع ــروض بي ــن بن ــوك اإلم ــارات ،ق ــد يختل ــف الس ــعر م ــن وق ــت آلخ ــر
نتيج ــة لتقلب ــات ه ــذا الس ــعر القياس ــي.

In particular where the applicable interest rate is based on a benchmark
rate, such as Emirates Interbank Offered Rate, the rate may vary from time
to time as a result of fluctuations in such benchmark rate.

	38.األمــور التــي ينبغــي عليــك القيــام بهــا :عنــد التقــدم بطلــب للحصــول علــى قــرض
وفــي جميــع األوقــات خــال فتــرة القــرض ،يجــب عليــك:

38. Things you need to do: When applying for a Loan and at all times during
the period of a Loan, you must:

)أ(التأكــد مــن أن جميــع المعلومــات المقدمــة إلــى البنــك حقيقيــة وصحيحــة فــي
جميــع األوقــات؛
)ب(تزويــد البنــك بجميــع المعلومــات المتعلقــة بالوضــع المالــي للعميــل وفــق لطلــب
البنــك مــن وقــت آلخــر؛
)ج( إخطار البنك في حال أو إحتمال وقوع إخالل؛
)د(عنــد منــح البنــك ضمانــة علــى أي أصــول أو ممتلــكات («األصــول المضمونــة»)،
يتعيــن عليــك ضمــان وتأميــن مــا يلــي:

;(a) Ensure all of the information you give us is true and correct at all times
(b) Supply to us all information about your financial position as we may
;request from time to time
;(c) Notify us if a default has or is likely to occur
(d) Where you have granted us security over any assets or property
(“Secured Assets”), ensure and procure that:
(1) no other security interest or encumbrance is granted or allowed to
;exist over those Secured Assets
(2) they are not sold, leased, transferred or otherwise disposed of unless,
;where applicable, it is done in the ordinary course of your business
;(3) they are fully insured with us named as loss payee
(4) we are provided with any notice or information that impacts the
;Secured Assets
(5) all costs, fees and expenses related to the ownership, use, maintenance
or occupation of the Secured Assets are paid when due; and
(6) The Secured Assets are used in accordance with Applicable Law, are
maintained and serviced as appropriate and kept in good condition
without structural or other changes.

1.ال ُيمنــح أو ُيســمح بوجــود أي مصلحــة ضمانيــة أو رهــن آخــر علــى تلــك األصــول
المضمونــة؛
2.عــدم بيعهــا أو تأجيرهــا أو نقلهــا أو التصــرف فيهــا بطريقــة أخــرى مــا لــم يتــم ذلــك،
عنــد االقتضــاء ،فــي الســياق المعتــاد لعملكــم؛
3.وجود تأمين شامل باسم المستفيد من الخسارة؛
4.تزويد البنك بأي إشعار أو معلومات تؤثر على األصول المضمونة؛
5.تســدد جميــع التكاليــف والرســوم والمصروفــات المتصلــة بملكيــة األصــول
المضمونــة أو اســتخدامها أو صيانتهــا أو شــغلها عنــد اســتحقاقها؛
6.إســتخدام األصــول المضمونــة وفقــا للقانــون المعمــول بــه ،والمحافظــة عليهــا
وصيانتهــا فــي حالــة جيــدة دون عمــل تغييــرات هيكليــة أو تغييــرات أخــرى.

	39.الضمــان الواجــب علــى العميــل توفيــره :يتعيــن علــى العميــل توفيــر الضمــان
علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي الشــروط اإلضافيــة المعمــول بهــا .قــد يشــمل ذلــك
الضمــان علــى الحســابات واألصــول والحقــوق األخــرى .وقــد يشــمل أيضــا توفيــر ضمانــات
لصالــح البنــك.

39. Security you need to provide: you will need to provide the security as
set out in the applicable additional terms. This may include security over
your accounts, assets and other rights. It may also include the provision of
guarantees in our favour.
Note: All assets provided to us as security will secure all amounts you owe
us. If you default in any of your obligations to us, we can take action against
the secured assets to recover the amounts owed to us. This includes
claiming the full amount from any guarantor, is applicable.

مالحظة :ستقوم بتأمين جميع األصول المقدمة كضمان لجميع المبالغ المدين بها
للبنك .إذا تخلفتم عن الوفاء بأي من التزاماتكم تجاهنا ،فيمكننا اتخاذ كافة اإلجراءات
الالزمة ضد األصول المضمونة السترداد المبالغ المستحقة لنا .وهذا يشمل المطالبة
بكامل المبلغ من أي مقدم ضمان ،عند االقتضاء.
عندمــا ُيطلــب منكــم توفيــر الضمــان إلــى البنــك ،يتعيــن عليكــم التوقيــع والتســجيل
والتوثي ــق والتس ــليم م ــع تحملك ــم تكلف ــة ه ــذا الضم ــان بالطريق ــة والمس ــتوى ال ــذي
يرتض ــي ب ــه البن ــك .ينبغ ــي عل ــى العمي ــل أيض ــً الحف ــاظ عل ــى ه ــذا الضم ــان خ ــال
فت ــرة الق ــرض.

Where you are required to provide security to us, you will need to sign,
register, perfect and deliver at your cost that security to us in a form and
substance satisfactory to us. You also need to ensure such security is
maintained through the period of the Loan.

مـا لـم يتـم اإلتفـاق علـى خلاف ذلـك ،جميـع األصـول المضمونـة لنـا يجـب أن تكـون مؤمنـة
تأميـن كامـل ضـد الخسـارة فـي جميع األوقـات بشـروط مرضية لنـا .يتعين أن يكـون البنك
هـو المؤمـن لصالحـه حـال الخسـارة بموجـب هـذا التأميـن ويحـق لنـا المطالبـة بـأي عائدات
بموجـب هـذا التأميـن مقابـل أي قـرض مسـتحق.

Unless we agree otherwise, all assets secured to us will need to be fully
insured against loss at all times on terms satisfactory to us. We will need
to be the loss payee under such insurance and any proceeds under such
insurance may be applied by us against any Loan outstanding.

كمـــا يلـــزم الحفـــاظ علـــى هـــذه األصـــول فـــي حالـــة جيـــدة وخاليـــة مـــن أي نـــوع مـــن
الرهونـــات.

Such assets also need to be maintained in good condition and free of any
type of encumbrance.

فـي جميـع األوقـات ،سـتظل مسـؤوالً عن جميع الرسـوم المتعلقة بهذه األصـول بما في
ذلـك رسـوم الصيانـة والرسـوم المجتمعيـة والخدمـات والمرافـق وتكاليـف االسـتخدام
وجميـع الضرائـب والتكاليـف والرسـوم الحكوميـة األخرى.

At all times you will remain responsible for all charges relating to such assets
including for maintenance fees, community and service fees, utilities, usage
costs and all other governmental taxes, costs and fees.

يتعيـــن عليكـــم االمتثـــال لجميـــع التزاماتكـــم بموجـــب أي ضمـــان مقـــدم إلـــى
البنـــك ،وعنـــد الضـــرورة ،ضمـــان االمتثـــال الكامـــل مـــن أي طـــرف ثالـــث بهـــذه
االلتزامـــات.

You must comply with all your obligations under any security provided by
you to us and, where necessary, ensure that any third parties fully comply
with such obligations.

	40.الشــيكات والعواقــب :لغــرض ســداد أي مبلــغ مســتحق وكشــرط لمنــح القــرض ،قــد
نطلــب منكــم تزويدنــا بشــيكات ســداد.

40. Cheques and consequences: For the purpose of repayment of any
outstanding amount and as a condition to granting you a Loan, we may
require you to provide us with cheques for repayment.

تواف ــق عل ــى منحن ــا الس ــلطة حت ــى تاريخ ــه وتقدي ــم ه ــذه الش ــيكات للدف ــع واس ــتخدام
العائ ــدات ف ــي س ــداد أي مبل ــغ مس ــتحق بموج ــب الق ــرض.

You agree to give us the authority to date and present these cheques
for payment and utilise the proceeds towards repayment of any amount
outstanding under the Loan.

ف ــي حال ــة ت ــم تزوي ــد أي ش ــيكات مؤجل ــة الدف ــع ،والت ــي ل ــم تقدمم ــن جان ــب البن ــك،
فإن ــه عن ــد انته ــاء أي التزام ــات ذات صل ــة بالكام ــل ،س ــيقدم البن ــك خط ــاب مخالص ــة
ضمـــن الجـــداول الزمنيـــة المحـــددة بتأكيـــد( )1الدفـــع واإلفـــراج و( )2ســـيتم إتـــاف
الشـــيكات وفقـــً لسياســـتنا والقانـــون المعمـــول بـــه.

Where any postdated cheques have been provided but not presented by
us, upon clearance of any related liabilities in full, we will provide a clearance
letter within the prescribed timelines confirming the, (i) payment and release
and (ii) the cheques to be destroyed in accordance with our policy and
applicable law.

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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Warning: you should be aware you may incur civil or criminal liability if a
cheque is dishonored.

تحذيــر :يتعيــن عليكــم إدراك تحملكــم المســؤولية المدنيــة أو الجزائيــة فــي حــال
رفــض أو ارتجــاع الشــيك.
	41.تحويــل الراتــب :يجــوز أن نطلــب منكــم إحالــة جميــع حقوقكــم وملكيتكــم وميــزات
راتبكــم كشــرط لمنحكــم القــرض.

41. Salary assignment: We may require you to assign us all your rights, title and
interest in your salary as a condition to granting you a Loan.

عندئـذ ،قـد يقـوم البنـك بتأكيـد هـذا الترتيـب مـع صاحـب العمـل الـذي سـيتضمن إيـداع
راتبكـم والدخـل أو المزايـا ذات الصلة في حسـاب لـدى البنك .يتعين إسـتمرار هذا الترتيب
حتـى يتـم سـداد القـرض ذي الصلـة بالكامل.

If we do, we may confirm this arrangement with your employer which will
involve the deposit of your salary and related income or benefits to an Account
with us. This will need to be in place until the relevant Loan is repaid in full.

المـــودع فـــي حســـابكم مقابـــل أي
لدينـــا الحـــق فـــي تخصيـــص الراتـــب والدخـــل اآلخـــر ُ
مبل ــغ مس ــتحق لن ــا .عن ــد إس ــتالمكم «تس ــوية نهائي ــة» أو مبال ــغ مماثل ــة ،فس ــيتعين
بموجـــب القانـــون المعمـــول بـــه ،تخصيـــص هـــذه المبالـــغ بالكامـــل إلـــى القـــرض
المســـتحق مـــا لـــم يتـــم اإلتفـــاق معكـــم علـــى خـــاف ذلـــك.

We have the right to apply your salary and other income deposited in your
Account against any amount due to us. If you do receive a ‘final payment’ or
similar amounts, then subject to Applicable Law such amounts will need to be
fully applied against the Loan outstanding unless we agree with you otherwise.

يتعيـــن عليكـــم إخطارنـــا مســـبقًا فـــي حالـــة فقـــدان وظيفتكـــم أو تغييـــر عملكـــم.
يتعي ــن عل ــى العمي ــل اإلنتب ــاه أن ــه عن ــد خس ــارة وظيفت ــك وع ــدم التمك ــن م ــن العث ــور
عل ــى بدي ــل ،أو تغي ــر الدخ ــل ،فق ــد ي ــؤدي ه ــذا إل ــى تغي ــر قدرت ــك عل ــى س ــداد الق ــرض
مم ــا ق ــد ي ــؤدي إل ــى إع ــان اس ــتحقاق الق ــرض ودفع ــه عل ــى الف ــور .وف ــي ح ــال العث ــور
عل ــى وظيف ــة بديل ــة ،يتعي ــن عل ــى العمي ــل تخصي ــص الرات ــب لصالحن ــا م ــرة أخ ــرى.

You need to notify us in advance in case you lose your job or change your
employer. Note if you lose your job and cannot find a replacement, or your
income changes, your ability to service the Loan may change which may
result in us declaring the Loan to be immediately due and payable. Where
you do find a replacement job, you will need to assign your salary to us again.

	42.ما الحاالت التي تعتبر إخالل :سيتم اعتبار كل ما يلي إخالل:

42. What is considered a default: All of the below will be considered a default:

)أ(عدم سداد القروض المطلوبة عند استحقاقها؛
)ب(إنتهاك العميل أيًا من الشروط العامة هذه أو الشروط اإلضافية؛
)ج(عــدم ســداد أي مديونيــة مســتحقة عليكــم عنــد اســتحقاقها ،ســواء لنــا أو
لطــرف آخــر؛
)د(إذا أصبــح العميــل أو أي مقــدم ضمــان أو ضامــن معســرا أو خاضعــا إلجــراءات
اإلفــاس؛
)ه(لــم يتــم تســجيل أي ضمــان أو كفالــة مقدمــة فيمــا يتعلــق بالتزاماتــك (أو تــم
تحريــر هــذا التســجيل أو ســحبه الحقــً) ،أو تــم أتمتتــه وتوثيقــه أو لــم يعــد صالحًا
أو قابـ ً
ا للتنفيــذ ألي ســبب مــن األســباب؛
)و(تــم اإلعــان عــن أي مــن أحــكام هــذه الشــروط العامــة أو الشــروط اإلضافيــة أو
أصبــح غيــر قانونــي أو باطــل أو غيــر قابــل لإللغــاء أو غيــر قابــل للتنفيــذ ألي
ســبب مــن األســباب؛
)ز(إبالغنــا أو إكتشــاف أو إعتقــاد أنكــم غادرتــم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
لإلقامــة فــي مــكان آخــر أو إذا لــم نتمكــن مــن الوصــول إليكــم فــي عنوانكــم
المســجل لدينــا ،ألي ســبب ال ُينســب إلينــا؛
)ح(إذا توقف عملكم التجاري؛
)ط(حــال إلغــاء رخصــة عملكــم ،أو إنهــاء عملكــم ،أو توقــف راتبكــم الشــهري ،أو
إلغــاء تصريــح عملكــم أو تأشــيرة إقامتكــم فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فــي
كل حالــة ألي ســبب مــن األســباب؛
)ي(بســبب أي قيــود قانونيــة أو تنظيميــة (بمــا فــي ذلــك انتهــاك أي قيــود و/أو
لوائــح لمكافحــة غســل األمــوال)؛
)ك(وفاة مقترض أو ضامن أو أي مقدم ضمان؛
)ل(حالــة اقتنــاء أو إنشــاء أي أصــل مضمــون ،ال يتــم الحصــول علــى هــذا
األصــل المضمــون أو إنشــاؤه بمــا يرضينــا أو يصبــح بائــع هــذا األصــل المضمــون
مفلســا بســبب عــدم قدرتــه علــى أداء التزاماتــه فيمــا يتعلــق باألصــل
ً
المضمون
)م(إذا تخلفــت أنــت أو البائــع أو أي طــرف آخــر عــن ســداد أي عقــد يتعلــق بأصــل
مضمــون؛
)ن(التصــرف فــي أي أصــل مضمــون أو إتالفــه أو مصادرتــه أو اســتحواذه أو خضوعــه
لمطالبــة الحجــز أو الدائــن؛
)س(لــم يتــم تجديــد أي تأميــن مطلــوب بموجــب هــذه الشــروط العامــة أو الشــروط
اإلضافيــة أو تــم إلغــاؤه أو ســحبه؛
)ع(حـــدوث تغييـــر جوهـــري ســـلبي أو مـــن المحتمـــل حدوثـــه فـــي مركزكـــم
المالـــي أو عملكـــم (و/أو ،إن أمكـــن ،أي ضامـــن أو مقـــدم ضمـــان)؛
)ف(وقــوع أي حــدث آخــر قــد يــؤدي ،فــي رأينــا المعقــول ،إلــى عــدم قدرتكــم
(و /أو ،إن أمكــن ،أي مقــدم ضمــان أو ضامــن) ،ألي ســبب مــن األســباب ،علــى
االمتثــال الكامــل اللتزاماتكــم بموجــب الشــروط اإلضافيــة والشــروط العامــة
هــذه.

;(a) you do not make the required Loan payments to us when due
;(b) you breach any of the terms of these General Terms or Additional Terms
(c) you do not pay any indebtedness owed by you when due, whether to
;us or another party
(d) if you or any security provider or guarantor become insolvent or subject
;to bankruptcy proceedings
(e) any security or guarantee given in respect of your obligations is not
registered (or such registration is subsequently released or withdrawn),
;perfected or ceases to be valid or enforceable for any reason whatsoever
(f) any of the provisions of these General Terms or the Additional Terms
are declared or becomes illegal, void, voidable or unenforceable for any
;reason whatsoever
(g) you inform us or we determine or believe that you have left the UAE to
take up residence elsewhere or if we are unable to reach you at your
;address registered with us, due to any cause not attributable to us
;(h) if your business ceases to trade
(i) your business license is cancelled, your employment is terminated, your
monthly salary stopped or your UAE work permit or residence visa is
;cancelled, in each case for any reason whatsoever
(j) due to any legal or regulatory restrictions (including breach of any
;)Restrictions and/or anti-money laundering regulations
;(k) death of a borrower, guarantor or any security provider
(l) where any Secured Asset is to be acquired or constructed, such Secured
Asset is not acquired or constructed to our satisfaction or the seller of
such Secured Asset becomes bankrupt of otherwise unable to perform
;its obligations in relation to the Secured Asset
(m) if you, the seller or any other party defaults on any contract relating to
;a Secured Asset
(n) any Secured Asset is disposed of, destroyed, confiscated, seized or
;subject to attachment or creditor claim
(o) any insurance required under these General Terms or Additional Terms
;is not renewed or is otherwise cancelled or withdrawn
(p) a material adverse change has occurred or is likely to occur in your (and/
or, if applicable, any security provider or guarantor) financial position
or business; and/or
(q) Any other event occurs which, in our reasonable opinion, may result
in you (and/or, if applicable, any security provider or guarantor) being
unable, for whatever reason, to comply fully with your obligations under
the Additional Terms and these General Terms.

	43.حقوقنا في حالة اإلخالل :عند حدوث إخالل ،يمكننا:

43. Our rights on default: On occurrence of a default, we may:

)أ(إنهاء التزامنا نحو توفير قرض لكم؛
)ب(إعــان إســتحقاق جميــع المبالــغ المســتحقة بموجــب قــرض ووجــوب الســداد علــى
الفــور؛
)ج(تنفيــذ أي ضمــان أو تأميــن مقــدم إلينــا ،بمــا فــي ذلــك اســتحقاق قيمــة أي مــن
الشــيكات المقدمــة إلينــا؛ و
)د(اتخــاذ جميــع اإلجــراءات وممارســة الحقــوق وســبل االنتصــاف المنصــوص عليهــا فــي
هــذه الشــروط العامــة أو الشــروط أو الضمانــات اإلضافيــة المطبقــة التــي تكــون
متاحــة لنــا بخــاف ذلــك بموجــب القوانيــن المعمــول بهــا ؛و/أو
)ه(اســترداد جميــع التكاليــف والرســوم والنفقــات (بمــا يشــمل المصروفــات القانونيــة)
بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

;(a) terminate our commitment to make a Loan available to you
(b) declare all amounts due under a Loan to be due and payable
;immediately
(c) enforce any security or guarantee provided to us, including the realisation
of the value of any of the cheques you have provided to us; and/or
(d) take any and all actions and exercise such rights and remedies as are
provided for in these General Terms or applicable Additional Terms or
security as are otherwise available to us under the Applicable Laws; and/or
)(e) Recover from you all costs, fees and expenses (including legal expenses
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المتعلقــة بالقــرض ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مصروفــات
التنفيــذ التــي ســتقوموا بتعويضنــا عنهــا.

relating to a Loan, including but not limited to our enforcement expenses
which you indemnify us for.

	44.المديونيــة المشــتركة :إذا كنتــم قــد تحصلتــم علــى قــرض مشــترك مــع آخريــن،
فســيكون لديكــم أنتــم والمقترضــون اآلخــرون مســؤولية (مجتمعيــن أو منفرديــن) فيمــا
يتعلــق بالتزاماتكــم تجاهنــا.

44. Joint liability: If you have jointly taken out a Loan with others, you and
the other borrowers will have a joint and several liability in respect of your
obligations to us.

س ــيتم إرس ــال أي إخط ــارات أو مراس ــات فق ــط إل ــى مق ــدم الطل ــب األول المذك ــور ف ــي
طلـــب القـــرض ولكـــن يتـــم توجيههـــا إلـــى المقترضيـــن بشـــكل مشـــترك ،مـــا لـــم
تقدم ــوا لن ــا عنوان ــً مختلف ــً وس ــيعتبر إتم ــام تس ــليم ه ــذه المراس ــلة أو اإلخط ــار إل ــى
جميـــع المقترضيـــن.

Any notifications or communications will be sent out only to the first applicant
named in the Loan application but addressed to the borrowers jointly,
unless you provide us with a different address and such communication
or notification will be deemed to have been received by all the borrowers.

SECTION 4: CREDIT CARDS

مادة  :4بطاقات اإلئتمان
	45.بطاقات االئتمان

45. Credit Cards

تحتــاج إلــى توخــي الحــذر عنــد اســتخدام بطاقــة االئتمــان .عنــد اســتخدام بطاقــة االئتمــان،
فإنــك تقتــرض منــا األمــوال التــي يتعيــن عليــك ســدادها بمــا فــي ذلــك الفائــدة والرســوم
الماليــة وجميــع الرســوم المعمــول بهــا .يجــب أال تســتخدم بطاقــة االئتمــان إال إذا كنــت
مطمئنــً بشــأن قدرتــك علــى ســدادها لنــا.

You need to take caution when you use a Credit Card. When you use the
Credit Card you are borrowing money from us which you need to repay
including interest, finance charges and all applicable fees. You should not
use the Credit Card unless you are comfortable you can repay us.

Warning: if you only make the minimum repayments each statement
period, you will pay more interest and it will take you longer to pay off
your outstanding balance.

تحذيــر :إذا قمــت فقــط بســداد الحــد األدنــى مــن المدفوعــات فــي كل فتــرة كشــف،
فســتدفع المزيــد مــن الفائــدة وسيســتغرق األمــر وقتــً أطــول لســداد الرصيــد
المســتحق بذمتــك.
	46.توافر بطاقات االئتمان

46. Availability of Credit Cards

ق ــد نق ــدم مجموع ــة متنوع ــة م ــن بطاق ــات االئتم ــان بمي ــزات ومكاف ــآت مختلف ــة ،يمك ــن
العثـــور علـــى تفاصيلهـــا علـــى موقعنـــا اإللكترونـــي وفـــي الشـــروط اإلضافيـــة ذات
الصل ــة.

A variety of Credit Cards may be offered by us with different features and
rewards, details of which can be found on our Website and in the relevant
Additional Terms.

يخض ــع التواف ــر ومعايي ــر األهلي ــة والش ــروط المعم ــول به ــا فيم ــا يتعل ــق ب ــأي بطاق ــة
ائتمـــان للقـــرار والقوانيـــن المعمـــول بهـــا .إن تقديرنـــا هـــو التقديـــر الوحيـــد والمطلـــق
فيم ــا يتعل ــق بتقدي ــم أي بطاق ــة ائتم ــان.

The availability, eligibility criteria and applicable conditions in respect of any
Credit Card are subject to our determination and Applicable Laws. It is our
sole and absolute discretion to offer any Credit Card.

يت ــم تقدي ــم جمي ــع النم ــاذج والوثائ ــق والش ــروط والمعلوم ــات الت ــي ق ــد نطلبه ــا فيم ــا
يتعل ــق ببطاق ــة االئتم ــان والوف ــاء به ــا بالش ــكل والمضم ــون المرض ــي لن ــا .إذا رفضن ــا
تزوي ــدك ببطاق ــة ائتم ــان ،فس ــنقدم ل ــك س ــبب ه ــذا الرف ــض.

All forms, documents, conditions and information that we may require in
relation to a Credit Card shall be submitted and satisfied by you in the form
and substance satisfactory to us. If we refuse to provide you with a Credit
Card, we will provide you with reason behind such refusal.

كش ــرط للموافق ــة عل ــى إص ــدار بطاق ــة االئتم ــان ،ق ــد نطل ــب من ــك تقدي ــم ضم ــان
أو تامي ــن أو ش ــيك س ــتحتاج إل ــى تقديم ــه قب ــل إص ــدار بطاق ــة االئتم ــان .ف ــي حال ــة
الحاجـــة إلـــى شـــيك ،قـــد نفتـــح حســـابًا مرتبطـــً بهـــذا الشـــيك .إذا كان أي مبلـــغ
مســـتحقًا ولكنـــه غيـــر مدفـــوع علـــى بطاقـــة االئتمـــان ،فيمكننـــا تنفيـــذ حقوقنـــا
بموجـــب هـــذه الصكـــوك ،بمـــا فـــي ذلـــك ،فيمـــا يتعلـــق بـــأي شـــيك ،وضـــع تاريـــخ
الشـــيك وتقديمـــه للدفـــع.

As a condition to approving the issuance of a Credit Card, we may require you
to provide a guarantee, security or a cheque which you will need to provide
before we issue the Credit Card. Where a cheque is required, we may open
an account linked to such cheque. If any amount is due but unpaid on a
Credit Card, we can enforce our rights under these instruments including,
in relation to any cheque, dating the cheque and presenting it for payment.

قـــد تخضـــع بعـــض بطاقـــات االئتمـــان لرســـوم ســـنوية يتـــم دفعهـــا عنـــد كل موعـــد
ســـنوي لتاريـــخ اإلصـــدار والتـــي ســـيتم تحديدهـــا فـــي الشـــروط اإلضافيـــة ودليـــل
الخدمـــات واألســـعار.

Some of the Credit Cards may be subject to an annual fee which will be
payable on each anniversary of the issuance date which will be set out in the
Additional Terms and our Service and Price Guide.

بطاقة االئتمان غير قابلة للتحويل ويجوز لك وحدك استخدامها فقط.

The Credit Card is not transferable and may only be used by you.

	47.إصدار بطاقات االئتمان

47. Issuing of Credit Cards

إذا وافقنــا علــى إصــدار بطاقــة ائتمــان لــك ،يمكنــك اســتالم بطاقــة االئتمــان مــن البنــك
أو إرســال بطاقــة االئتمــان إلــى العنــوان الــذي أخطرتنــا بــه آخــر مــرة.

If we agree to issue you a Credit Card, you can collect the Credit Card from us
or we will send the Credit Card to the address which you last notified to us.

تكـــون بطاقـــة االئتمـــان صالحـــة للفتـــرة المحـــددة فـــي بطاقـــة االئتمـــان .يمكـــن
إلغ ــاء بطاق ــة االئتم ــان إذا ل ــم يت ــم تفعيله ــا بالطريق ــة أو خ ــال الفت ــرة المح ــددة،
ويتـــم إصـــدار بطاقـــة ائتمـــان جديـــدة تطلبهـــا علـــى نفقتـــك.

The Credit Card shall be valid for the period specified on the Credit Card.
A Credit Card may be cancelled if it is not activated in the manner or within
the period prescribed by us and a new Credit Card requested by you shall
be issued at your expense.

ي جميـــع األوقـــات ،كل بطاقـــة ائتمـــان هـــي ممتلكاتنـــا ويمكننـــا إلغـــاء أو تعليـــق
اســـتخدام بطاقـــة االئتمـــان أو طلـــب إعـــادة بطاقـــة االئتمـــان إلينـــا .يجـــب عليـــك
إت ــاف بطاق ــة االئتم ــان عل ــى الف ــور ف ــي حال ــة إلغ ــاء بطاق ــة االئتم ــان ه ــذه أو انته ــاء
صالحيته ــا أو اس ــتبدالها .يمكنن ــا أيض ــً تغيي ــر تصميم ــات ومخط ــط بطاق ــة االئتم ــان
فـــي أي وقـــت.

At all times, each Credit Card is our property and we may cancel or suspend
the use of a Credit Card or request a Credit Card to be returned to us. You
shall promptly destroy a Credit Card in case such Credit Card is cancelled,
expired or replaced. We can also change the designs and scheme of the
Credit Card at any time.

علـــى الرغـــم مـــن إلغـــاء أو تعليـــق أو انتهـــاء صالحيـــة أو اســـتبدال أو إعـــادة
بطاقـــة االئتمـــان ،ســـتظل مســـؤوالً عـــن أي التزامـــات متكبـــدة فيمـــا يتعلـــق ببطاقـــة
االئتمـــان هـــذه حتـــى وقـــت اإللغـــاء أو التعليـــق أو انتهـــاء الصالحيـــة أو االســـتبدال أو
العـــودة.

Notwithstanding the cancellation, suspension, expiry, replacement or return
of a Credit Card, you shall remain liable for any liabilities incurred in respect
of that Credit Card up to the time of such cancellation, suspension, expiry,
replacement or return.

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

الشروط واألحكام العامة

General Terms & Conditions

يمكننـــا تجديـــد بطاقـــة االئتمـــان فـــي تاريـــخ انتهـــاء صالحيتهـــا وســـنخصم أي رســـوم
تجدي ــد م ــن حس ــاب بطاق ــة االئتم ــان م ــا ل ــم وحت ــى توافين ــا بإش ــعارا مكتوب ــً ين ــص
خـــاف ذلـــك قبـــل ثالثيـــن ( )30يومـــً علـــى األقـــل مـــن تاريـــخ انتهـــاء صالحيـــة بطاقـــة
االئتمـــان وتخضـــع لهـــذه الشـــروط العامـــة.

We may renew a Credit Card on its date of expiry and will debit any renewal
fee from the Credit Card account unless and until you give us a written notice
instructing otherwise at least thirty (30) days prior to the date of expiry of a
Credit Card and subject to these General Terms.

	48.استخدام بطاقات االئتمان

48. Using the Credit Cards

ســـتحتاج إلـــى تفعيـــل بطاقـــة االئتمـــان وفقـــً لتعليماتنـــا قبـــل التمكـــن مـــن
اســـتخدامها.

You will need to activate the Credit Card as per our instructions before you
can use it.

يمك ــن اس ــتخدام بطاق ــة االئتم ــان م ــن قبلك ــم ( )1لغ ــرض ش ــراء س ــلع أو خدم ــات إم ــا
ع ــن طري ــق بائ ــع تجزئ ــة أو ع ــن طري ــق اإلنترن ــت أو ع ــن طري ــق الهات ــف أو ب ــأي وس ــيلة
أخ ــرى م ــع أو ب ــدون وج ــود م ــادي للبطاق ــة؛ ( )2الحص ــول عل ــى س ــلفة نقدي ــة؛ ( )3إتم ــام
تحويـــل الرصيـــد؛ ( )4الحصـــول علـــى شـــيك ببطاقـــة االئتمـــان؛ ( )5تحويـــل األمـــوال
النقديـــة؛ ( )6إجـــراء أي معاملـــة أخـــرى نســـمح بهـــا (كل مـــا ســـبق يســـمى «معاملـــة
بطاق ــة ائتم ــان»).

A Credit Card may be used by you (i) for the purpose of purchasing goods or
services either through a retailer, through the internet, by telephone or by any
other means with or without the physical presence of a Card; (ii) to obtain a
cash advance; (iii) to complete a balance transfer; (iv) to obtain a Credit Card
cheque; (v) to transfer cash; (vi) to undertake any other transaction permitted
by us (each a “Credit Card Transaction”).

قـــد نطلـــب منـــك اســـتخدام بطاقـــة االئتمـــان لتســـهيل أو مصادقـــة هويتـــك أو
تعليماتـــك ســـواء بـــدأت مـــن ماكينـــة الصـــراف اآللـــي أو فـــي فروعنـــا أو مـــن خـــال
الخدمـــات المصرفيـــة اإللكترونيـــة أو غيـــر ذلـــك.

We may require you to use the Credit Card to facilitate or authenticate
your identity or instruction whether initiated from an ATM, at our branches,
through electronic banking services or otherwise.

ق ــد نس ــمح ل ــك باس ــتخدام بطاق ــة االئتم ــان لش ــراء الس ــلع والخدم ــات ع ــن طري ــق أي
قنــاة أو طريقــة اتصــال نســمح بهــا ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال اســتخدام قنــاة االســتجابة
الصوتي ــة التفاعلي ــة واإلنترن ــت.

We may allow you to use a Credit Card to purchase goods and services by
any channel or mode of communication permitted by us, including through
the use of our interactive voice response channel and the internet.

يجـــب اســـتخدام بطاقـــة االئتمـــان فقـــط للمعامـــات المقبولـــة قانونـــً فـــي
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة والدولـــة التـــي يتـــم فيهـــا اســـتخدام بطاقـــة االئتمـــان
ه ــذه ولدين ــا الح ــق ف ــي رف ــض أي معامل ــة نعتق ــد أنه ــا ق ــد ت ــؤدي إل ــى انته ــاك ه ــذا
الشـــرط.

The Credit Card shall be utilised only for transactions which are legally
acceptable in the UAE and the country in which such Credit Card is utilised
and we have the right to reject any transaction which we believe may result
in a breach of this condition.

بالنسبة ألي معاملة بطاقة ائتمان ،يحق لنا خصم حساب بطاقة االئتمان الخاصة بك
بالمبلغ اإلجمالي باإلضافة إلى أي رسوم ومصاريف (عند االقتضاء).

For any Credit Card Transaction, we are entitled to debit your Credit Card
account with the total amount plus any fees and charges (where applicable).

يجـــب عليـــك دفـــع الرســـوم التـــي نفرضهـــا علـــى المعامـــات التـــي تتـــم بإســـتخدام
بطاقـــة االئتمـــان ســـواء محليـــً أو خارجيـــً والتـــي تتضمـــن رســـوم معاملـــة بالعملـــة
األجنبيـــة .ســـيتم تحويـــل أي معاملـــة بطاقـــة ائتمـــان تتـــم بعملـــة أخـــرى غيـــر عملـــة
بطاقـــة االئتمـــان إلـــى عملـــة حســـاب بطاقـــة االئتمـــان مـــن قبلنـــا بســـعر الصـــرف
المعم ــول ب ــه ف ــي الوق ــت ال ــذي يت ــم في ــه خص ــم معامل ــة العمل ــة األجنبي ــة ذات الصل ــة
مـــن بطاقـــة االئتمـــان.

Charges imposed by us for transactions effected on a Credit Card whether
locally or abroad which includes a foreign currency transaction fee, shall be
paid by you. Any Credit Card Transaction made in a currency other than in the
currency of the Credit Card will be converted into the currency of the Credit
Card account by us at the applicable exchange rate at the time the relevant
foreign currency transaction is debited from a Credit Card.

س ــتخضع جمي ــع معام ــات بطاق ــات االئتم ــان للح ــد األقص ــى م ــن القي ــود اليومي ــة عل ــى
عـــدد المعامـــات التـــي تتـــم علـــى بطاقـــة االئتمـــان وكذلـــك قيمـــة هـــذه المعامـــات
(س ــواء بش ــكل ف ــردي أو إجمال ــي) وأي ش ــروط أخ ــرى ق ــد نراه ــا مناس ــبة .يمك ــن اإلط ــاع
عل ــى ه ــذه القي ــود ف ــي الش ــروط اإلضافي ــة.

All Credit Card Transactions will be subject to maximum daily restrictions on the
number of transactions conducted on a Credit Card as well as the value of such
transactions (whether individually or in aggregate) and any other conditions as we
may deem appropriate. These restrictions can be found in the Additional Terms.

إذا رصدنـــا وفقـــً لتقديرنـــا أي نشـــاط مشـــبوه أو غيـــر عـــادي بخصـــوص بطاقـــة
ائتمـــان ،فبمقدورنـــا حظـــر أو إلغـــاء بطاقـــة االئتمـــان .إذا حـــدث هـــذا فســـنخبرك
الســـبب.

If in our discretion we identify any suspicious or unusual activity involving
a Credit Card we have the power to block or cancel the Credit Card. If this
happens we will notify you to explain why.
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49. Credit Card Limit

عنـــد إصـــدار بطاقـــة االئتمـــان ألول مـــرة ،ســـنبلغك بالســـقف المعمـــول بـــه («حـــد
البطاقـــة») .يمكنـــك أن تطلـــب أن تخضـــع بطاقـــة ائتمـــان واحـــدة أو أكثـــر متصلـــة
بنفـــس حســـاب بطاقـــة االئتمـــان لحـــد فرعـــي (بمـــا فـــي ذلـــك أي بطاقـــات ائتمـــان
تكميليـــة).

When a Credit Card is first issued, we shall notify you of the applicable limit
(“Card Limit”). You may request that one or more Credit Cards connected
to the same Credit Card account are subject to a sub-limit (including any
supplementary Credit Cards).

تق ــع عل ــى عاتق ــك مس ــؤولية التأك ــد م ــن أن الرصي ــد المس ــتحق عل ــى بطاق ــة االئتم ــان
ال يزيـــد عـــن ســـقف البطاقـــة .إذا أدت المعاملـــة إلـــى تجـــاوز ســـقف البطاقـــة ،فيمكـــن
رفضه ــا.

It is your responsibility to ensure that the outstanding balance on the Credit
Card is not more than the Card Limit. If a transaction results in the Card Limit
being exceeded, it may be rejected.

يجــب عليــك دفــع رســوم تجــاوز الســقف المحســوبة وفقــً لدليــل الخدمــات واألســعار إذا
تجــاوز الرصيــد المســتحق علــى بطاقــة االئتمــان ســقف البطاقــة.

You shall pay an over limit fee calculated in accordance with the Service and Price
Guide if the outstanding balance on the Credit Card exceeds the Card Limit.

يج ــوز لن ــا تخفي ــض س ــقف البطاق ــة ف ــي أي وق ــت ع ــن طري ــق إش ــعار ل ــك وفق ــً للقان ــون
المعم ــول ب ــه.

A Card Limit may be reduced by us at any time by notice to you in accordance
with Applicable Law.

يخض ــع أي طل ــب تقدم ــت ب ــه لرف ــع س ــقف البطاق ــة إلجراءاتن ــا وسياس ــاتنا ف ــي الوق ــت
المناس ــب.

Any request made by you to increase the Card Limit shall be subject to our
procedures and policies at the relevant time.

	50.بطاقات تكميلية

50. Supplementary Cards

يمكـــن إصـــدار بطاقـــة ائتمـــان تكميليـــة باســـم شـــخص ترشـــحه وتوافـــق عليـــه.
تُعام ــل جمي ــع بطاق ــات االئتم ــان التكميلي ــة بنف ــس الطريق ــة الت ــي تُعام ــل به ــا
بطاقـــة االئتمـــان الصـــادرة باســـمك ،وتكـــون جميـــع المعامـــات التـــي تتـــم علـــى
بطاق ــة ائتم ــان تكميلي ــة مس ــؤوليتك وح ــدك وس ــتخضع له ــذه الش ــروط العام ــة
بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

A supplementary Credit Card may be issued in the name of a person nominated
by you and approved by us. All supplementary Credit Cards shall be treated
in the same manner as a Credit Card issued in your name and all transactions
effected on a supplementary Credit Card shall be your sole responsibility and
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وأي شـــروط إضافيـــة.

shall be subject to this General Terms and any Additional Terms.

تعتمـــد بطاقـــة االئتمـــان التكميليـــة علـــى بطاقـــة االئتمـــان األساســـية .إذا تـــم إنهـــاء
بطاقـــة االئتمـــان األساســـية ألي ســـبب مـــن األســـباب ،فســـيتم أيضـــً إنهـــاء بطاقـــة
االئتمـــان التكميليـــة.

A supplementary Credit Card is dependent on the primary Credit Card. If the
primary Credit Card is terminated for any reason, the supplementary Credit
Card will also be terminated.

ال يمك ــن تطبي ــق جمي ــع المي ــزات والمكاف ــآت عل ــى بطاق ــة االئتم ــان التكميلي ــة .يج ــب
علي ــك التحق ــق معن ــا إذا كان لدي ــك أي أس ــئلة ح ــول ه ــذا الموض ــوع.

Not all features and rewards may apply to a supplementary Credit Card. You
should check with us if you have any questions on this.

	51.تأمين بطاقات االئتمان الخاصة بك

51. Security of your Credit Cards

الحي ــازة اآلمن ــة والمناس ــبة لبطاق ــة االئتم ــان ه ــي مس ــؤوليتك ويج ــب علي ــك توخ ــي
أقصـــى قـــدر مـــن الحـــذر لمنـــع فقـــدان أي بطاقـــة ائتمـــان أو إســـاءة اســـتخدامها أو
ســـرقتها .وفـــي هـــذا الصـــدد:

Safe and proper custody of the Credit Card is your responsibility and
maximum care must be taken by you to prevent any Credit Card from being
lost, misused or stolen. In this respect:

)أ(فــي حالــة فقــدان أو ســرقة بطاقــة ائتمــان ،أو الكشــف عــن أي رمــز أمــان ،يجــب
عليــك إخطارنــا علــى الفــور والســلطات ذات الصلــة ومــا لــم وحتــى نتلقــى هــذا
اإلخطــار منــك ،فــإن أي معاملــة تتــم معالجتهــا علــى بطاقــة االئتمــان ســتكون
علــى مســؤوليتك .تتعهــد أيضــً بعــدم تمريــر حيــازة بطاقــة ائتمــان إلــى أي
شــخص آخــر.
)ب(يجــب أن تحافــظ علــى ســرية رمــوز األمــان الصــادرة فيمــا يتعلــق ببطاقــة
االئتمان.
)ج(ال يمكنــك اســتخدام بطاقــة االئتمــان بطريقــة قــد تســمح بالتعديــل أو االحتيــال أو
التزويــر.

(a) In case a Credit Card is lost or stolen, or any security code is disclosed, you
must promptly notify us and the relevant authorities and unless and until
we have received such notification from you, any transaction processed on
the Credit Card will be your responsibility. You also undertake that you will
not pass the possession of a Credit Card to any other person.
(b) Security codes issued in relation to the Credit Card shall be kept
confidential by you.
(c) You shall not utilise a Credit Card in a manner which may allow alteration,
fraud or forgery.

	52.السلفة النقدية

52. Cash advance

يمكـــن اســـتخدام بطاقـــة االئتمـــان للحصـــول علـــى النقـــد وســـحبه («س ــلفة نقدي ــة»).
يت ــم إتاح ــة الس ــلفة النقدي ــة ل ــك فق ــط وفق ــً لتقديرن ــا المس ــتقل والمطل ــق وحت ــى
الحـــد األقصـــى للمبلـــغ المســـموح بـــه مـــن قبلنـــا كمـــا هـــو موضـــح فـــي الشـــروط
اإلضافيـــة.

A Credit Card may be used to obtain and draw cash (a “Cash Advance”). A
Cash Advance shall only be made available to you at our sole and absolute
discretion and up to the maximum amount permitted by us as disclosed in
the Additional Terms.

ســـيتم تطبيـــق الرســـوم الماليـــة ورســـوم الســـلفة النقديـــة علـــى أي ســـلفة نقديـــة
مـــن تاريـــخ تقديمهـــا كمـــا هـــو محـــدد فـــي الشـــروط اإلضافيـــة ودليـــل الخدمـــات
واألســـعار.

Finance charges and a Cash Advance fee will apply to any Cash Advance
from the date it is made as set out in the Additional Terms and Service
and Price Guide.

	53.رسوم التمويل

53. Finance charges

عنـد اسـتخدام بطاقـة االئتمـان ،سـتكون هنـاك فوائـد معينـة ورسـوم تمويـل («رسـوم
التمويـل») ورسـوم قـد تكـون مسـؤوالً عنهـا .مـن الممكـن االطلاع علـى المعلومـات
المتعلقـة بجميـع رسـوم التمويـل فـي دليـل الخدمـات واألسـعار ،باإلضافـة إلـى الرسـوم
والتكاليـف المطبقـة علـى بطاقـة االئتمـان.

When you use the Credit Card there will be certain interest and finance
charges (“Finance Charges”) and fees that you may be liable for. Information
on all Finance Charges can be found in the Service and Price Guide, in addition
to the fees and costs applicable to the Credit Card.

عنــد اســتخدام بطاقــة االئتمــان ،إذا دفعــت المبلــغ اإلجمالــي المســتحق لبطاقــة االئتمــان
ف ــي تاري ــخ االس ــتحقاق وفق ــً لكش ــف الحس ــاب الش ــهري («إجمال ــي المبل ــغ المس ــتحق»)،
فل ــن يت ــم تطبي ــق أي رس ــوم تموي ــل علي ــك .وم ــع ذل ــك ،ال ي ــزال م ــن الممك ــن أن تك ــون
هن ــاك رس ــوم وتكالي ــف تحت ــاج إل ــى دفعه ــا فيم ــا يتعل ــق ببطاق ــة االئتم ــان أو بع ــض
معامـــات بطاقـــة االئتمـــان .هـــذا بالمقارنـــة مـــع الســـلف النقديـــة ،حيـــث تســـتحق دفـــع
رس ــوم التموي ــل عل ــى أي س ــلفة نقدي ــة.

When you use the Credit Card, if you pay the total outstanding amount of
the Credit Card on the due date pursuant to the monthly statement (“Total
Amount Due”), no Finance Charges will apply to you. There could however
still be fees and costs you need to pay in relation to the Credit Card or certain
Credit Card Transactions. This compares to Cash Advances, where Finance
Charges will be payable on any Cash Advance.

تنطبق رسوم التمويل بشكل أساسي على:

Primarily Finance Charges will apply to:

)أ(الســلف النقديــة ،حيــث يتــم تطبيــق الرســوم الماليــة المنطبقــة (بمــا فــي ذلــك
رســوم الســلفة النقديــة) ويتــم حســابها مــن تاريــخ الســلفة النقديــة ذات الصلــة
حتــى تاريــخ الســداد الكامــل لتلــك الســلفة النقديــة؛
)ب(عندمــا ال تقــوم بســداد المبلــغ اإلجمالــي المســتحق .إذا لــم تدفــع المبلــغ
اإلجمالــي المســتحق ،فســتطبق رســوم التمويــل المعمــول بهــا وتحســب علــى
المبلــغ اإلجمالــي المســتحق (بغــض النظــر عــن أي مدفوعــات جزئيــة) وأي معامــات
بطاقــة ائتمــان جديــدة مــن تاريــخ دفــع المبلــغ اإلجمالــي المســتحق حتــى يتــم دفعــه
بالكامــل؛
)ج(عندمــا ال تدفــع الحــد األدنــى للمبلــغ المســتحق لبطاقــة االئتمــان فــي
تاريــخ االســتحقاق وفقــً لكشــف الحســاب الشــهري («الحــد األدنــى للمبلــغ
المســتحق») .إذا لــم تدفــع الحــد األدنــى للمبلــغ المســتحق ،باإلضافــة إلــى رســوم
التمويــل المعمــول بهــا ،فســيتم أيضــً تحصيــل رســوم الدفــع المتأخــر علــى
حســاب بطاقــة االئتمــان الخاصــة بــك .يمكــن اإلطــاع علــى رســوم الدفــع المتأخــر
فــي دليــل الخدمــات واألســعار.

(a) Cash Advances, where the applicable Finance Charges (including a Cash
Advance fee) will apply and be calculated from the date of the relevant
;Cash Advance until the date of repayment in full of that Cash Advance
(b) where you do not pay the Total Amount Due. If you do not pay the
Total Amount Due, the applicable Finance Charges will apply and be
)calculated on the Total Amount Due (irrespective of any partial payments
and any new Credit Card Transactions from the date the Total Amount
Due was to be paid until it is actually paid in full; and
(c) where you do not pay the minimum amount due of the Credit Card
on the due date pursuant to the monthly statement (“Minimum
Amount Due”). If you do not pay the Minimum Amount Due, in addition
to the applicable Finance Charges, a late payment fee will also be
charged to your Credit Card account. The late payment fee can be
found in the Service and Price Guide.
Warnings: To avoid the Finance Charges you need to pay the Total Amount
Due every month on or before the due date. To avoid the late payment fee
you need to pay the Minimum Amount Due every month on or before the
due date, but if you do, Finance Charges will still apply.
If you only pay the Minimum Amount Due, you acknowledge and agree that
you may pay more in Finance Charges or fees and it may take you longer
to discharge all amounts outstanding on a Credit Card account than if the
Total Amount Due is paid in full by due date.

تحذيرات :لتجنب رسوم التمويل ،عليك دفع المبلغ اإلجمالي المستحق كل شهر في
أو قبل تاريخ االستحقاق .لتجنب رسوم الدفع المتأخر ،تحتاج إلى دفع الحد األدنى للمبلغ
المستحق كل شهر في أو قبل تاريخ االستحقاق ،ولكن إذا قمت بذلك ،فستبقى رسوم
التمويل سارية.
إذا قمت بدفع الحد األدنى للمبلغ المستحق فقط ،فأنت تقر وتوافق على أنه يمكنك دفع
المزيد في رسوم التمويل أو الرسوم وقد يستغرق األمر وقتًا أطول لسداد جميع المبالغ
المستحقة على حساب بطاقة االئتمان ،وذلك على العكس من ما إذا تم دفع المبلغ اإلجمالي
المستحق بالكامل بحلول تاريخ االستحقاق.
بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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	54.الدفعات

54. Payments

ســـتكون مســـؤوالً عـــن ســـداد جميـــع الدفعـــات المســـتحقة لنـــا المتعلقـــة ببطاقـــة
االئتم ــان .يتضم ــن ذل ــك م ــن اس ــتخدامك لبطاق ــة االئتم ــان ورس ــوم التموي ــل وأي رس ــوم
وتكالي ــف معم ــول به ــا .ينطب ــق ه ــذا أيض ــً عل ــى أي بطاق ــة ائتم ــان تكميلي ــة نصدره ــا
ـاء عل ــى طلب ــك.
بن ـ ً

You will be responsible for making all payments to us relating to the Credit
Card. This includes from your use of the Credit Card, Finance Charges and
any applicable fees and costs. This also applies to any supplementary Credit
Card we issue at your request.

يحـــدد كل كشـــف حســـاب بطاقـــة االئتمـــان المبلـــغ اإلجمالـــي المســـتحق والحـــد
األدنـــى للمبلـــغ المســـتحق مـــع تاريـــخ اســـتحقاق الدفـــع .إلـــى الحـــد الـــذي لـــم
تدفـــع فيـــه المبلـــغ اإلجمالـــي المســـتحق عـــن الشـــهر الســـابق ،ســـيتم تضميـــن
ه ــذا المبل ــغ المس ــتحق ف ــي إجمال ــي المبل ــغ المس ــتحق لكش ــف حس ــاب الش ــهر
الحال ــي.

Each Credit Card account statement shall set out the Total Amount Due
and the Minimum Amount Due along with the due date for payment. To
the extent you did not pay the Total Amount Due from a previous month,
that outstanding amount will be included in the Total Amount Due for the
statement of the current month.

إذا دفع ــت مبلغ ــً أق ــل م ــن إجمال ــي المبل ــغ المس ــتحق ،فس ــيتم تطبي ــق ه ــذا المبل ــغ
وف ــق الترتي ــب التال ــي:

If you pay an amount that is less than the Total Amount Due, such amount
shall be applied in the following order:

)أ(سداد أي رسوم تمويل؛
)ب(في وفاء أي رسوم أو تكاليف أو نفقات غير مدفوعة؛
)ج(ودفع أي مبالغ مستحقة بموجب خطة تحويل الرصيد أو األقساط؛
)د(تسديد أي سلف نقدية؛
)ه('وأخيرًا ،تسديد الجزء المتبقي من المبلغ اإلجمالي المستحق.

;in discharge of any Finance Charges
;in discharge of any unpaid fees, costs or expenses incurred by us
;in payment of any amounts due under a Balance Transfer or Instalment Plan
in repayment of any Cash Advances; and
finally, in discharge of the remaining part of the Total Amount Due.

أنـــت توافـــق علـــى إجـــراء جميـــع المدفوعـــات بعملـــة حســـاب بطاقـــة االئتمـــان .إذا تـــم
إج ــراء أي دفع ــة ب ــأي عمل ــة أخ ــرى ،فإنن ــا نحتف ــظ بالح ــق ف ــي تحوي ــل ه ــذه العمل ــة إل ــى
عملـــة حســـاب بطاقـــة االئتمـــان بســـعر الصـــرف الســـائد فـــي تاريـــخ قيـــد الدفـــع فـــي
حس ــاب بطاقـــة االئتم ــان.

You agree to make all payments in the currency of the Credit Card account.
If any payment is made in any other currency, we reserve the right to convert
such currency to the currency of the Credit Card account at the prevailing
exchange rate on the date the payment is credited to the Credit Card account.

أي دفع ــة يت ــم دفعه ــا ،س ــواء م ــن خ ــال الش ــيك أو اإلي ــداع النق ــدي أو الخص ــم المباش ــر
أو تحويـــل الحســـاب ،ســـيتم قيدهـــا فـــي حســـاب بطاقـــة االئتمـــان فقـــط فـــي التاريـــخ
ال ــذي نتلق ــى في ــه األم ــوال المطلوب ــة بالفع ــل .إذا ت ــم اس ــتالم الدفع ــات بع ــد س ــاعات
العم ــل ،فس ــيتم قيده ــا ف ــي ي ــوم العم ــل التال ــي.

Any payment made, whether through cheque, cash deposit, direct debit or
account transfer, will be credited to the Credit Card account only on the date
that we actually receive the required funds. If payments are received after
working hours, they will be credited on the next Business Day.

لـــن نكـــون مســـؤولين عـــن أي خســـارة أو تأخيـــر ناتـــج ،إذا قمـــت بدفـــع أي مبالـــغ
مس ــتحقة وفق ــً له ــذه الش ــروط العام ــة ع ــن طري ــق إي ــداع نق ــود أو ش ــيك ف ــي أي
جهـــاز صـــراف آلـــي معيـــن مـــن قبلنـــا .ال يتـــم إيـــداع أي نقـــود أو شـــيك مـــودع فـــي
أي جهـــاز صـــراف آلـــي إال فـــي حســـاب بطاقـــة االئتمـــان بعـــد التحقـــق مـــن األمـــر وأي
إيص ــال يص ــدر عن ــد تقدي ــم ه ــذا اإلي ــداع ال يمث ــل س ــوى م ــا تدع ــي إيداع ــه ول ــن يك ــون
ملزم ــً لن ــا.

We shall not be liable for any loss or delay caused, if you make any payment
of any amounts due in accordance with these General Terms by depositing
cash or a cheque in any ATM designated by us. Any cash or cheque deposited
in any ATM shall only be credited to the Credit Card account after we verify
the same and any receipt issued on making such deposit shall only represent
what you claim to have deposited and shall not be binding on us.

إذا كان الدف ــع س ــيتم ع ــن طري ــق الخص ــم المباش ــر أو تحوي ــل الحس ــاب م ــن حس ــاب
معن ــا ،فس ــيكون المبل ــغ ال ــذي س ــيتم خصم ــه ف ــي تاري ــخ االس ــتحقاق ه ــو المبل ــغ ال ــذي
ت ــم تحدي ــده وق ــت التق ــدم بطل ــب للحص ــول عل ــى بطاق ــة االئتم ــان ذات الصل ــة أو م ــن
خ ــال تعليم ــات منفصل ــة ص ــادرة لن ــا.

If payment is to be made by direct debit or account transfer from an account
with us, the amount to be debited on the due date shall be the amount
specified by you at the time of applying for the relevant Credit Card or through
separate instructions given to us.

ال نتحمـــل مســـئولية أي رســـوم أو مصروفـــات تفـــرض عليـــك فـــي تنفيـــذ مثـــل هـــذه
الدفعـــات.

Any fees or charges levied to you in effecting such payments to us will not
be our liability.

إن دفـــع المبلـــغ اإلجمالـــي المســـتحق هـــو مســـؤوليتك بغـــض النظـــر عمـــا إذا كنـــت
تتلقـــى كشـــف حســـاب بطاقـــة االئتمـــان.

Payment of the Total Amount Due is your responsibility regardless of whether
you receive a Credit Card account statement.

ال يجوز دفع المبلغ المستحق لبطاقة االئتمان من حساب بطاقة ائتمان آخر.

Payment of the outstanding amount of a Credit Card may not be made from
another Credit Card account.

إذا قمنــا بتســديد أي مبلــغ إلــى حســاب بطاقــة االئتمــان بســبب أي خطــأ فــي نظــام
الكمبيوت ــر أو خط ــأ فن ــي أو عط ــل أو خط ــأ بش ــري أو خط ــأ ف ــي نظ ــام المقاص ــة أو
احتي ــال ارتكبت ــه أن ــت أو ط ــرف ثال ــث أو أي س ــبب آخ ــر ،فلدين ــا الح ــق وأن ــت تعطين ــا
الس ــلطة لخص ــم حس ــاب بطاق ــة االئتم ــان دون أي مس ــؤولية.

If we credit any amount to the Credit Card account because of any computer
system error, technical error or malfunction, human error, clearing system
error, fraud committed by you or a third party or any other reason, we have
the right and you give us the authority to, debit the Credit Card account
without any liability.

فـــي أي وقـــت ،قـــد نطلـــب منـــك تزويدنـــا بشـــيك غيـــر مـــؤرخ ،أو تعهدعلـــى وديعـــة،
أو تخصيـــص راتـــب و/أو أي ضمـــان آخـــر كتأميـــن اللتزاماتـــك المتكبـــدة فيمـــا يتعلـــق
ببطاق ــة االئتم ــان .أن ــت ت ــأذن لن ــا ب ــإدراج التاريخف ــي ه ــذا الش ــيك وتقديم ــه للدف ــع ف ــي
هـــذا التاريـــخ مقابـــل أي التزامـــات تتكبدهـــا.

At any time, we may demand from you to provide us with an undated cheque,
pledge over a deposit, assignment of salary and/or any other collateral as
security for your liabilities incurred in respect of a Credit Card. You authorise
us to insert the date on such cheque and present it for payment on such
date towards any liabilities incurred by you.

	55.التأجيــات :يمكنــك طلــب تأجيــل الدفــع عــن طريــق تقديــم طلــب إلينــا .إذا وافقنــا
علــى تأجيــل دفــع الحــد األدنــى للمبلــغ المســتحق ،فســيتم تضميــن هــذا الجــزء
مــن الحــد األدنــى للمبلــغ المســتحق فــي كشــف حســاب بطاقــة االئتمــان التالــي.
إذا وافقنــا علــى هــذا التأجيــل ،فلــن يتــم دفــع أي رســوم تأخيــر علــى كشــف حســاب
بطاقــة االئتمــان األصلــي .ســتتراكم الفائــدة علــى أي جــزء مــن الحــد األدنــى للمبلــغ
المســتحق المؤجــل علــى أســاس يومــي مــن تاريــخ اســتحقاق الحــد األدنــى للمبلــغ
المســتحق بموجــب كشــف حســاب بطاقــة االئتمــان األصلــي حتــى ســداد هــذا الحــد
األدنــى للمبلــغ المســتحق بالكامــل.

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

)(a
)(b
)(c
)(d
)(e

55. Deferrals: you may request a payment deferral by submitting a request
to us. If we agree to defer the payment of the Minimum Amount Due, that
portion of the Minimum Amount Due will be included in the next Credit Card
account statement. If we agree to such deferral then no late payment fee
will be payable on the original Credit Card account statement. Interest on
the portion of any Minimum Amount Due that is deferred will accrue on a
daily basis from the date that the Minimum Amount Due was due under the
original Credit Card account statement until repayment of that Minimum
Amount Due is made in full.
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The 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.

الشروط واألحكام العامة

General Terms & Conditions

س ــيتم دف ــع الرس ــوم المحس ــوبة وفق ــً لدلي ــل الخدم ــات واألس ــعار ل ــكل أو ج ــزء م ــن
الح ــد األدن ــى للمبل ــغ وس ــيتم خصمه ــا م ــن حس ــاب بطاق ــة االئتم ــان ف ــي التاري ــخ ال ــذي
يصب ــح في ــه ه ــذا التأجي ــل س ــار ًيا أو قري ًب ــا من ــه.

A fee calculated in accordance with the Service and Price Guide will be payable
for each deferral of all or part of a minimum amount and will be debited from
the Credit Card account on or around the date such deferral becomes effective.

	56.التعليمات الدائمة

56. Standing instructions

ق ــد تعطين ــا تعليم ــات دائم ــة لدف ــع بطاق ــة االئتم ــان الخاص ــة ب ــك كل ش ــهر ،وبذل ــك
يمكنـــك إخبارنـــا بمـــا إذا كان يجـــب دفـــع إجمالـــي المبلـــغ المســـتحق أو الحـــد األدنـــى
للمبلـــغ المســـتحق.

You may give us a standing instruction to pay your Credit Card each month,
and in doing so you can tell us whether the Total Amount Due or Minimum
Amount Due should be paid.

عندم ــا تفع ــل ذل ــك ،فه ــذا يعن ــي أنن ــا س ــنخصم الحس ــاب المرش ــح كل ش ــهر لتنفي ــذ
الدف ــع .تق ــع عل ــى عاتق ــك مس ــؤولية ضم ــان وج ــود أم ــوال كافي ــة ف ــي الحس ــاب .إذا ل ــم
تك ــن هن ــاك أم ــوال كافي ــة ،ف ــا ي ــزال بإمكانن ــا خص ــم حس ــاب الدف ــع الجزئ ــي وق ــد نخت ــار
أيض ــً إلغ ــاء التعليم ــات الدائم ــة الت ــي س ــنبلغك به ــا.

When you do this it means we will debit the nominated account each month
to make the payment. It is your responsibility to ensure there are sufficient
funds in the account. If there are insufficient funds, we can still debit the
account for partial payment and we may also choose to cancel the standing
instruction which we will inform you of.

	57.كشف الحساب

57. Statements

فيما يتعلق بحساب بطاقة االئتمان ،سنقدم لك كشوفات الحساب الشهرية.

In respect of the Credit Card account, we shall provide you with monthly
statements.

يتــم تســليم كشــف حســاب بطاقــة االئتمــان بالبريــد اإللكترونــي إلــى عنــوان بريــدك
اإللكترون ــي المس ــجل ف ــي س ــجالتنا ،ع ــن طري ــق البري ــد اإللكترون ــي المش ــفر م ــن
خ ــال خدماتن ــا المصرفي ــة الرقمي ــة أو أي وس ــيلة إلكتروني ــة أخ ــرى ،م ــا ل ــم تطل ــب
من ــا خ ــاف ذل ــك .إن إع ــداد وصيان ــة ومراجع ــة الترتيب ــات األمني ــة المتعلق ــة بالوص ــول
إل ــى بري ــدك اإللكترون ــي ونظ ــم اإلنترن ــت واس ــتخدامها بانتظ ــام ه ــي مس ــؤوليتك.
س ــيتم اعتب ــار أي كش ــف حس ــاب لبطاق ــة االئتم ــان يت ــم تس ــليمه إلكتروني ــً بمثاب ــة
كش ــف حس ــاب بطاق ــة االئتم ــان كم ــا ه ــو مطل ــوب بموج ــب القان ــون المعم ــول ب ــه
وســـيفي ،لجميـــع األغـــراض ،بالتزامنـــا بتســـليم كشـــف حســـاب بطاقـــة االئتمـــان
إلي ــك.

Credit Card account statements shall be delivered by electronic mail to your
electronic mail address registered in our records, by encrypted electronic mail
through our electronic banking services or any other electronic means, unless
you request us otherwise. Setting up, maintenance and regularly reviewing
the security arrangements concerning access to and use of your electronic
mail and internet systems is your responsibility. Any Credit Card account
statement delivered electronically will be deemed to constitute a Credit Card
account statement as required by Applicable Law and shall, for all purposes,
satisfy our obligation to deliver a Credit Card account statement to you.

قـــد نقـــدم بيانـــات حســـاب بطاقـــة االئتمـــان بـــأي طريقـــة قـــد نعتبرهـــا مناســـبة ،إذا
قررن ــا أن ــه لي ــس م ــن الممك ــن عملي ــً تقدي ــم بيان ــات حس ــاب بطاق ــة االئتم ــان إلي ــك
إلكترونيـــً.

We may deliver Credit Card account statements in any manner that we may
consider appropriate, if we determine that it is not reasonably practicable to
deliver Credit Card account statements to you electronically.

مراجعـــة كل كشـــف حســـاب بطاقـــة االئتمـــان وإخطارنـــا بـــأي تناقـــض فـــي غضـــون
ثالثي ــن ( )30يوم ــً م ــن اس ــتالم كش ــف حس ــاب بطاق ــة االئتم ــان ه ــي مس ــؤوليتك
وع ــدم إخطارن ــا ب ــأي تناق ــض م ــن ه ــذا القبي ــل س ــيؤدي إل ــى اعتب ــار صح ــة كش ــف
حس ــاب بطاق ــة االئتم ــان ه ــذا وقبولك ــم له(م ــع مراع ــاة حقن ــا ف ــي تصحي ــح أي خط ــأ).
بعـــد انتهـــاء هـــذه الفتـــرة الزمنيـــة البالغـــة ثالثيـــن ( )30يومـــً ،ال يمكنـــك إثـــارة أي
اعتراض ــات عل ــى كش ــف حس ــاب بطاق ــة االئتم ــان وكش ــوف حس ــاب بطاق ــة االئتم ــان
التـــي نحتفـــظ بهـــا فيمـــا يتعلـــق بحالـــة حســـاب بطاقـــة االئتمـــان يجـــب أن تكـــون
قاطع ــة وملزم ــة ل ــك.

Reviewing each Credit Card account statement and notifying us of any
discrepancy within thirty (30) days of receiving the Credit Card account statement
is your responsibility and failing to notify us of any such discrepancy will result
in such Credit Card account statement to be deemed to be correct (subject to
our right to rectify any error) and accepted by you. After the expiry of such time
period of thirty (30) days, you may not raise any objections to the Credit Card
account statement and the Credit Card account statements maintained by us as
to the status of the Credit Card account shall be conclusive and binding on you.

يحـــق لنـــا تصحيـــح أي خطـــأ فـــي أي كشـــف حســـاب بطاقـــة االئتمـــان وســـنبلغك فـــي
التاري ــخ أو حوال ــي التاري ــخ ال ــذي نصح ــح في ــه ه ــذا الخط ــأ.

We shall be entitled to rectify any error in any Credit Card account statement
and we will notify you on or around the date we rectify such error.

إذا لـــم تســـتلم كشـــف حســـاب بطاقـــة االئتمـــان أو لـــم تتمكـــن مـــن الوصـــول إلـــى
كشـــف حســـاب بطاقـــة االئتمـــان فـــي غضـــون ثالثيـــن ( )30يومـــً مـــن التاريـــخ الـــذي
كان يج ــب أن يت ــم في ــه تس ــلم كش ــف حس ــاب بطاق ــة االئتم ــان أو إتاحت ــه ل ــك ،وتق ــع
عل ــى عاتق ــك مس ــؤولية إخطارن ــا ب ــه ول ــن نك ــون مس ــؤولين ع ــن ع ــدم اس ــتالمك أو
اســـتالمك المتأخـــر ألي كشـــف حســـاب بطاقـــة االئتمـــان.

If you do not receive a Credit Card account statement or are otherwise unable
to access a Credit Card account statement within thirty (30) days of the date on
which the Credit Card account statement should have been received or made
available to you, it is your responsibility to notify us about it and we shall not be
liable for your non-receipt or late receipt of any Credit Card account statement.

إذا كان لدينـــا ســـبب لالعتقـــاد بأنـــك ال تســـتلم كشـــف حســـاب بطاقـــة االئتمـــان،
فيمكننـــا تعليـــق تســـليم كشـــف حســـاب بطاقـــة االئتمـــان هـــذه.

If we have a ground for believing that you are not receiving Credit Card
account statements then, we may suspend the delivery of such Credit Card
account statements.

باإلضافة إلى ذلك ،قد تطلب كشف حساب بطاقة االئتمان من خالل االتصال بنا.

In addition, a Credit Card account statement may be requested by you by
contacting us.

	58.الميزات والمكافآت

58. Features and rewards

ســـتحتوي كل بطاقـــة ائتمـــان علـــى ميـــزات ومكافـــآت مختلفـــة ،يمكـــن اإلطـــاع علـــى
تفاصيلهـــا علـــى موقعنـــا اإللكترونـــي الخـــاص بنـــا وفـــي الشـــروط اإلضافيـــة ذات الصلـــة.
مـــن الشـــائع أن تقـــدم هـــذه الميـــزات والمكافـــآت مـــن قبـــل أطـــراف خارجيـــة .نحـــن لســـنا
مســـؤولين عـــن أي مكافـــآت أو مزايـــا تقدمهـــا هـــذه األطـــراف الخارجيـــة.

Each Credit Card will have different features and rewards, details of which
can be found on our Website and in the relevant Additional Terms. It is
common for these features and rewards to be offered by third parties. We
are not responsible for any rewards or benefits offered by these third parties.

م ــن أج ــل االس ــتفادة م ــن أي مي ــزات أو مكاف ــآت تنطب ــق عل ــى بطاق ــة االئتم ــان ،يج ــب أن
يكــون لديــك بطاقــة ائتمــان صالحــة فــي وضــع جيــد تتوافــق مــع هــذه الشــروط العامــة
والش ــروط اإلضافي ــة .كم ــا أن ــه يخض ــع ألي ش ــروط وأح ــكام للمي ــزة أو المكاف ــأة المعين ــة،
بم ــا ف ــي ذل ــك االس ــترداد ،والت ــي سنس ــلط الض ــوء عليه ــا ف ــي الش ــروط اإلضافي ــة .إذا
انتهك ــت أي ش ــروط معم ــول به ــا أو ش ــروط وأح ــكام المكاف ــأة ،فق ــد يت ــم اس ــتبعادك
م ــن تلق ــي أو االس ــتفادة م ــن المكاف ــآت ذات الصل ــة.

In order to benefit from any features or rewards that apply to a Credit Card,
you must have a valid Credit Card in good standing which is in compliance with
these General Terms and the Additional Terms. It is also subject to any terms
and conditions of the particular feature or reward, including redemption,
which we will highlight in the Additional Terms. If you violate any applicable
terms or the reward terms and conditions you may be disqualified from
receiving or benefiting from the relevant rewards.

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

General Terms & Conditions

نحتفـــظ بالحـــق فـــي تعديـــل أي ميـــزات أو مكافـــآت تنطبـــق علـــى بطاقـــة االئتمـــان
عـــن طريـــق إخطـــارك بذلـــك .باإلضافـــة إلـــى ذلـــك ،يجـــوز لألطـــراف الخارجيـــة التـــي
تق ــدم المكاف ــآت تعدي ــل أو تعلي ــق أو إنه ــاء المكاف ــآت وإذا ح ــدث ذل ــك فس ــنقوم
بإخطـــارك.

We reserve the right to amend any features or rewards applicable to a
Credit Card by notice to you. In addition, the third parties which offer the
rewards may amend, suspend or terminate the rewards and if this happens
we will notify you.

	59.االسترداد النقدي

59. Cashback

اس ــترداد النق ــود ه ــو مكاف ــأة يمك ــن تقديمه ــا حي ــث يت ــم رد نس ــبة مئوي ــة م ــن إنفاق ــك
باســـتخدام بطاقـــة االئتمـــان إليـــك .فـــي حـــال تقديـــم اســـترداد نقـــدي ،ســـيتم حســـابه
بالمعــدل المعمــول بــه مقابــل اإلنفــاق المؤهــل مــع مراعــاة أي حــدود إنفــاق دنيــا وســقوف
بحـــدود قصـــوى قابلـــة للتطبيـــق .مثـــل المكافـــآت األخـــرى التـــي نقدمهـــا ،مـــن أجـــل
االس ــتفادة م ــن اس ــترداد النق ــود ،يج ــب أن يك ــون لدي ــك بطاق ــة ائتم ــان صالح ــة ف ــي وض ــع
جي ــد تتواف ــق م ــع ه ــذه الش ــروط العام ــة.

Cashback is a reward that can be offered whereby a percentage of your
spend using a Credit Card is refunded to you. Where cashback is offered, it
will be calculated at the applicable rate against eligible spends subject to any
minimum spending thresholds and applicable caps. Like the other rewards
we offer, in order to benefit from cashback you must have a valid Credit Card
in good standing which is in compliance with these General Terms.

كمي ــزة ،يت ــم اس ــترداد النق ــود ع ــن طري ــق تس ــجيل مبل ــغ اس ــترداد النق ــود مقاب ــل
رصيـــد حســـاب بطاقـــة االئتمـــان الخاصـــة بـــك .لتجنـــب الشـــكوك ،ال ينطـــوي ذلـــك
عل ــى دف ــع نق ــود ل ــك ،وال يمك ــن المطالب ــة به ــا أو س ــحبها أو تحويله ــا ب ــأي طريق ــة
أخ ــرى.

As a feature, cashback is redeemed by crediting the cashback amount against
the balance of your Credit Card account. For the avoidance of doubt, it does
not involve the payment of cash to you, nor can it be claimed, withdrawn or
transferred in any other manner.

يمكـــن االطـــاع علـــى مزيـــد مـــن المعلومـــات حـــول األحـــكام والشـــروط المحـــددة
المتعلقـــة باســـترداد النقـــود فـــي الشـــروط اإلضافيـــة.

More information on the specific terms and conditions relating to cashback
can be found in the Additional Terms.

	60.المنازعات

60. Disputes

فـــي حالـــة وجـــود أي معامـــات غيـــر مصـــرح بهـــا علـــى بطاقـــة االئتمـــان الخاصـــة بـــك،
والت ــي ربم ــا تك ــون احتيالي ــة بطبيعته ــا ،لدي ــك الح ــق ف ــي إث ــارة ن ــزاع رس ــمي معن ــا.
س ــيتم التحقي ــق ف ــي جمي ــع ه ــذه النزاع ــات بش ــكل ع ــادل ،وس ــتتم مش ــاركة جمي ــع
الخالصـــات والنتائـــج معـــك .إذا كنـــت مســـؤوالً عـــن المعامـــات أو ســـاهمت فيهـــا،
فس ــتظل مس ــؤوالً .ق ــد تس ــتغرق التحقيق ــات ف ــي المنازع ــات م ــا ق ــد يص ــل إل ــى 120
يوم ــً .ف ــي بع ــض النزاع ــات ،يمك ــن من ــح ائتم ــان مؤق ــت عل ــى بطاق ــة االئتم ــان الخاص ــة
ـاء عل ــى نتيج ــة
ب ــك ،وفق ــً للش ــروط .نحتف ــظ بالح ــق ف ــي إبط ــال االئتم ــان المؤق ــت بن ـ ً
التحقيـــق.

In the event of any unauthorised transactions on your Credit Card, which
maybe fraudulent in nature, you have the right to raise a formal dispute
with us. All such disputes would be fairly investigated, and all findings and
outcomes will be shared with you. In case you are responsible for or have
contributed to the transactions, you will remain liable. Dispute investigations
may take up to 120 days. In some disputes, a temporary credit on your Credit
Card may be given, subject to conditions. We retain the right to reverse the
temporary credit based on the outcome of the investigation.

	61.تحويل الرصيد

61. Balance transfer

ق ــد نواف ــق عل ــى تحوي ــل الرصي ــد الحال ــي الموج ــود لدي ــك عل ــى بطاق ــة ائتم ــان أخ ــرى
إل ــى حس ــاب بطاق ــة االئتم ــان معن ــا («تحوي ــل الرصي ــد»).

We may agree for you to transfer an existing balance you have on another
credit card to the Credit Card account with us (a “Balance Transfer”).

ً
مؤهـــا
ســـنقوم بتحديـــد الحـــد األدنـــى والحـــد األقصـــى للرصيـــد المســـتحق لتكـــون
لتحويـــل الرصيـــد.

A minimum and maximum outstanding balance to be eligible for a Balance
Transfer will be specified by us.

ســـيتم اإليعـــاز برســـوم كل تحويـــل رصيـــد إذا لـــزم األمـــر ويتـــم خصمهـــا مـــن
حســـاب بطاقـــة االئتمـــان فـــي أو فـــي التاريـــخ الـــذي يصبـــح فيـــه تحويـــل الرصيـــد
ســـاريًا وقمنـــا بتحديـــد هـــذا الرســـم فـــي دليـــل الخدمـــات واألســـعار أو الشـــروط
اإلضافيـــة.

A fee for each Balance Transfer shall be advised if required and shall be
debited from the Credit Card account on or around the date such Balance
Transfer becomes effective and such fee shall be specified by us in the Service
and Price Guide or the Additional Terms.

ل ــن نك ــون مس ــؤولين ع ــن أي رس ــوم أو مصروف ــات أو فوائ ــد أو التزام ــات أو دي ــون فيم ــا
يتعلـــق ببطاقـــة االئتمـــان التـــي يتـــم تحويـــل الرصيـــد المســـتحق منهـــا إلـــى حســـاب
بطاق ــة االئتم ــان بس ــبب التأخي ــر ف ــي تحوي ــل الرصي ــد.

We shall not be liable for any fees, charges, interest, liabilities or obligations in
respect of the credit card from which the outstanding balance is transferred
to the Credit Card account due to a delay in a Balance Transfer taking place.

	62.خطة األقساط

62. Instalment Plan

قـــد نتفـــق علـــى أن يت ــم ســـداد الرصيـــد المس ــتحق علـــى حس ــاب بطاقـــة االئتمـــان أو
المبل ــغ المدي ــن م ــن حس ــاب بطاق ــة االئتم ــان فيم ــا يتعل ــق بمعامل ــة بطاق ــة ائتم ــان
معينـــة ،بموجـــب أقســـاط («خطـــة التقســـيط»).

We may agree that the payment of the outstanding balance on a Credit Card
account or an amount debited from a Credit Card account in respect of a specific
Credit Card Transaction can be paid to us in instalments (an “Instalment Plan”).

وس ــيتم إبالغك ــم بع ــدد األقس ــاط الت ــي تش ــكل ج ــزءًا م ــن خط ــة الدفع ــة ووتيرته ــا
ومقداره ــا إذا وافقن ــا عل ــى تس ــجيلكم ف ــي إط ــار خط ــة الدفع ــة.

The number, frequency and amount of instalments that form part of that
Instalment Plan shall be notified to you by us if we agree to enrol you under
an Instalment Plan.

يح ــدد كل قس ــط ش ــهري مس ــتحق ف ــي ذل ــك الوق ــت ف ــي كل كش ــف حس ــاب بطاق ــة
االئتم ــان بع ــد وض ــع خط ــة األقس ــاط.

Each outstanding monthly instalment amount that is at that time due shall
be specified in each Credit Card account statement after the establishment
of an Instalment Plan.

تُف ــرض عل ــى كل خط ــة دف ــع رس ــوم ويت ــم تحديده ــا ف ــي دلي ــل الخدم ــات واألس ــعار أو
الش ــروط اإلضافي ــة ويت ــم خصمه ــا م ــن حس ــاب بطاق ــة االئتم ــان ف ــي أو ف ــي حوال ــي
التاري ــخ ال ــذي تصب ــح في ــه خط ــة الدف ــع ه ــذه س ــارية المفع ــول.

Each Instalment Plan shall be charged with a fee and such fee shall be
specified by us in the Service and Price Guide or the Additional Terms and
shall be debited from the Credit Card account on or around the date such
Instalment Plan becomes effective.

تُدفـــع الفائـــدة بالســـعر المحـــدد فـــي الشـــروط اإلضافيـــة فيمـــا يتعلـــق بـــكل قســـط
بموج ــب خط ــة التقس ــيط ذات الصل ــة ويت ــم خصمه ــا م ــن حس ــاب بطاق ــة االئتم ــان ف ــي
األوق ــات الت ــي نحدده ــا وس ــيتم موافاتك ــم به ــا.

Interest at the rate specified in the Additional Terms will be payable in respect of
each instalment under the relevant Instalment Plan and shall be debited from the
Credit Card account at the times determined by us and we shall notify you about it.

إذا قم ــت بدف ــع المبل ــغ اإلجمال ــي المس ــتحق بموج ــب خط ــة التقس ــيط قب ــل الج ــدول
الزمنـــي المحـــدد فـــي خطـــة التقســـيط ،فســـتكون مســـؤوالً عـــن دفـــع رســـوم الدفـــع

If you pay the total amount due under an Instalment Plan in advance of the
schedule set out in the Instalment Plan, then you shall be liable to pay an

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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المبك ــر وس ــيتم خص ــم ه ــذا المبل ــغ م ــن حس ــاب بطاق ــة االئتم ــان خ ــال أو ف ــي وق ــت
قري ــب م ــن تاري ــخ الدف ــع المبك ــر.

early payment fee and such amount shall be debited from the Credit Card
Account on or around the date such early payment is made.

يمكننـــا أن نطالـــب بالدفـــع الفـــوري للمبلـــغ اإلجمالـــي المســـتحق بموجـــب خطـــة
التقســـيط ذات الصلـــة إذا لـــم تدفـــع أي مبلـــغ فـــي تاريـــخ االســـتحقاق بموجـــب خطـــة
التقســـيط.

We may demand immediate payment of the total amount due under the
relevant Instalment Plan if you fail to pay any amount on the due date under
an Instalment Plan.

	63.الدرع الئتماني

63. Credit Shield

يمكنـــك الحصـــول علـــى ميـــزة تغطيـــة حمايـــة الـــدرع اإلئتمانـــي فيمـــا يتعلـــق ببطاقـــة
االئتمـــان .رســـوم هـــذه التغطيـــة موضحـــة فـــي دليـــل الخدمـــات واألســـعار وســـيتم
تحصيله ــا ف ــي كش ــف الحس ــاب الش ــهري الخ ــاص ببطاقت ــك اإلئتماني ــة .يمكن ــك إلغ ــاء
االش ــتراك ف ــي ه ــذه التغطي ــة ف ــي أي وق ــت ع ــن طري ــق إخطارن ــا ،ولك ــن بمج ــرد القي ــام
بذلـــك ،ال يمكنـــك الحصـــول علـــى هـــذه التغطيـــة مـــرة أخـــرى.

You may elect to be enrolled in and receive the benefit of credit shield
protection cover in respect of the Credit Card. The fee for this cover is as
set out in the Service and Price Guide and will be charged in each month’s
Credit Card statement. You can opt out of this cover at any time by notifying
us, but once you do, you cannot rejoin.

يتـــم توفيـــر غطـــاء حمايـــة درع اإلئتمـــان مـــن قبـــل شـــركة تأميـــن ويخضـــع لجميـــع
الشـــروط واألحـــكام الخاصـــة بشـــركة التأميـــن .يمكـــن أن تشـــمل التغطيـــة قيـــودًا
ومعاييـــر فيمـــا يتعلـــق بمـــن يســـتحق التغطيـــة ومزايـــا معينـــة ،ونطـــاق التغطيـــة،
والمبل ــغ المغط ــى جنب ــً إل ــى جن ــب م ــع أي قي ــود واس ــتثناءات لتل ــك المزاي ــا .يمكن ــك
العثـــور علـــى المعلومـــات الموجـــودة المتعلقـــة بالتغطيـــة علـــى موقـــع الويـــب.

The credit shield protection cover is provided by an insurance provider and is
subject to all terms and conditions of that insurance provider. This can include
limitations and parameters as to who qualifies for cover and certain benefits, the
scope of the cover, amount covered together with any limitations and exclusions
on those benefits. Information on the cover can be found on the Website.

ينطبــق الغطــاء لحامــل بطاقــة اإلئتمــان األساســي ،وال يشــمل أي بطاقــة ائتمــان خاصــة
بالشــركات.

The cover is applicable to the primary Credit Card holder, and excludes any
corporate Credit Card.

يج ــب علي ــك توجي ــه جمي ــع طلب ــات التعوي ــض أو المنازع ــات ح ــول ذل ــك أو للش ــكاوي إل ــى
ش ــركة التأمي ــن مباش ــرة .إن التغطي ــة المذك ــورة أع ــاه غي ــر موف ــرة م ــن قبلن ــا وبالتال ــي ال
نتحم ــل أي مس ــؤولية فيم ــا يتعل ــق بالتغطي ــة أو التعويض ــات أو المنازع ــات المتعلق ــة به ــا.

All claims and disputes should be directed to the insurance provider. We are
not the provider of the cover and as such have no liability or responsibility in
relation to the cover or claims thereunder.

	64.المبالغ المستردة

64. Refunds

ســـيتم قيـــد حســـاب بطاقـــة االئتمـــان مـــع اســـترداد األمـــوال فيمـــا يتعلـــق
بمعامل ــة بطاق ــة االئتم ــان عن ــد اس ــتالم مبل ــغ االس ــترداد م ــن الط ــرف المقاب ــل ذي
الصل ــة.

The Credit Card account will be credited with a refund in respect of a Credit
Card Transaction upon receipt by us of the refund amount from the relevant
counterparty.

SECTION 5: RAKINVEST

مادة  :5راك إنفست (بنك رأس الخيمة لإلستثمار)
	65.حســاب راك أنفســت :قــد نقــدم لــك حســاب راك أنفســت وهــو حســاب سيســمح لــك
بشــراء وبيــع وحيــازة اســتثمارات معينــة (وهــي الســندات والصناديــق واألوراق الماليــة
واالســتثمارات األخــرى («االســتثمارات»)) .يشــبه حســاب راك أنفســت حســاباتنا األخــرى ،حيــث
يحتــوي علــى شــروط إضافيــة ومعاييــر أهليــة وســتحتاج إلــى تزويدنــا بجميــع المعلومــات
والمســتندات المطلوبــة التــي نطلبهــا.

65. RAKInvest Account: We may provide a RAKInvest Account which is an account
which will allow you to buy, sell and hold certain investments (being bonds, funds,
securities and other investments (“Investments”)). The RAKInvest Account is
similar to our other Accounts, in that it has Additional Terms, eligibility criteria and
you will need to provide us all required information and documents we request.

مـــن خـــال فتـــح حســـاب راك أنفســـت ،تقـــوم بتعييننـــا للعمـــل نيابـــة عنـــك لشـــراء
وبي ــع وعق ــد االس ــتثمارات وفق ــً لتعليمات ــك ووفق ــً له ــذه الش ــروط العام ــة والش ــروط
اإلضافيـــة والتـــي ســـتحكم العالقـــة بيننـــا فيمـــا يتعلـــق بحســـاب راك إنفســـت
واالســـتثمار.

By opening a RAKInvest Account you appoint us to act on your behalf to buy,
sell and hold Investments on your instructions pursuant to these General
Terms and the Additional Terms which will govern the relationship between
us in relation to the RAKInvest Account and Investments.

قـــد نطلـــب منـــك معلومـــات معينـــة كجـــزء مـــن إتاحـــة حســـاب راك أنفســـت لـــك.
قـــد نطلـــب إعالنـــات دوريـــة منـــك بـــأن معلوماتـــك لـــم تتغيـــر ،وعليـــك إبالغنـــا إذا
ح ــدث أي تغيي ــر .عل ــى وج ــه الخص ــوص ،ق ــد نطل ــب من ــك إكم ــال اس ــتبيان مل ــف
تعري ــف مخاط ــر االس ــتثمار عن ــد فت ــح حس ــاب راك إنفس ــت وبش ــكل دوري م ــن وق ــت
آلخ ــر.

We may request certain information from you as part of making RAKInvest
Account available to you. We may require periodic declarations from you that
your information has not changed, and you are required to inform us if any
change does occur. In particular we may require you to complete an investment
risk profile questionnaire when opening a RAKInvest Account and periodically
from time to time.

مـــن المهـــم أن تكـــون أي معلومـــات تقدمهـــا لنـــا عـــن نفســـك صحيحـــة ودقيقـــة
ومحدث ــة ألن ذل ــك سيس ــاعدنا ف ــي إرش ــادنا عن ــد تقدي ــم الخدم ــات ل ــك (بم ــا ف ــي ذل ــك
عن ــد إج ــراء أي تصني ــف أو تقيي ــم معم ــول ب ــه) .س ــنفترض أن جمي ــع المعلوم ــات الت ــي
تقدمه ــا دقيق ــة ومحدث ــة حت ــى تخطرن ــا بخ ــاف ذل ــك.

It is important that any information you provide us about yourself is correct,
accurate and up to date as that will help guide us when providing services
to you (including when making any applicable classification or assessment).
We will assume all information you provide is accurate and up to date until
you notify us otherwise.

س ــوف تحت ــاج إل ــى إبالغن ــا إذا كان لدي ــك أي عالق ــة معن ــا ،أو عض ــو ف ــي مجموعتن ــا أو
أي عض ــو ف ــي مجل ــس إدارته ــا .أيض ــً ،إذا كان ــت لدي ــك عالق ــة م ــع أي ش ــركة مدرج ــة ،أو
ُمص ــدر ألي اس ــتثمارات ،أو مؤسس ــات س ــوق رأس الم ــال أو أي كي ــان مرخ ــص آخ ــر ،أو أي
عض ــو ف ــي مجل ــس إدارته ــا ،فس ــتحتاج إل ــى إبالغن ــا.

You will need to inform us if you have any relationship with us, a member of
our group or any member of their respective board of directors. Also, if you
have a relationship with any listed company, the issuer of any investments,
capital market institutions or any other licensed entity, any member of their
respective board of directors, you will need to inform us.

Warnings: You should be aware of the risks associated with
Investments which you accept responsibility for. These risks can include
the fact that past performance does not necessarily guarantee future
results, and that the value of funds invested and the income from
these Investments may fall as well as rise. Also certain Investments
may not be liquid.
This may result in you realising an amount less than the amount of
money originally invested.

تحذيــرات :يجــب أن تكــون علــى درايــة بالمخاطــر المرتبطــة باالســتثمارات التــي
تتحمــل المســؤولية عنهــا .ويمكــن أن تشــمل هــذه المخاطــر حقيقــة أن األداء
الســابق ال يضمــن بالضــرورة النتائــج المســتقبلية ،وأن قيمــة األمــوال المســتثمرة
واإليــرادات المتأتيــة مــن هــذه االســتثمارات قــد تنخفــض وكذلــك ترتفــع .وقــد ال
يمكــن تســييل بعــض االســتثمارات أيضــً.
قــد يــؤدي هــذا إلــى تحقيــق مبلــغ أقــل مــن مبلــغ األمــوال المســتثمرة فــي
األصل.
بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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You also need to be aware that currency exchange rates are unpredictable
and could have a significant impact, unfavourable as well as favourable,
on the value of the Investments.

عليـــك أيضـــً أن تـــدرك أن أســـعار صـــرف العمـــات ال يمكـــن التنبـــؤ بهـــا
ويمكـــن أن يكـــون لهـــا تأثيـــر كبيـــر (مناســـب أو غيـــر مناســـب) علـــى قيمـــة
االستثمارات.
ســيطلب منــا تصنيفــك وفقــً لظروفــك الفرديــة ،إمــا أن تكــون
	66.التصنيــف:
ُ
“مســتثمرًا عاديــً” أو “مســتثمرًا محترفــً” أو “طرفــً مقاب ـ ً
ا فــي الســوق” .ســنخطرك
بتصنيــف العميــل الخــاص بــك عنــد التصنيــف األول وفــي أي وقــت يتغيــر فيــه
تصنيــف العميــل هــذا .يجــب عليــك إخطارنــا علــى الفــور بــأي تغييــرات تطــرأ علــى
حالتــك أو علــى أي معلومــات ســبق تقديمهــا إلينــا والتــي قــد تؤثــر علــى تصنيفــك
كعميــل .إذا علمنــا بــأي تغييــر يطــرأ علــى حالتــك أو المعلومــات المقدمــة إلينــا
مســبقًا ،فقــد ُيطلــب منــا اتخــاذ أي إجــراء نــراه ضروريــً ،بمــا فــي ذلــك إعــادة
تصنيفــك.

66. Classification: we will be required to classify you according to your individual
circumstances, being either an “ordinary investor”, “professional investor” or a
“market counterparty”. We will notify you of your client classification upon first
classification and at any time that such client classification changes. You must
promptly notify us of any changes to your status or to any information previously
provided to us that may affect your client classification. If we become aware of
any change to your status or the information previously provided to us, we may
be required to take any action it deems necessary, including reclassifying you.

س ــوف تحت ــاج إل ــى تأكي ــد دق ــة المعلوم ــات عل ــى األق ــل عل ــى أس ــاس س ــنوي أو ف ــي أي
وق ــت حس ــب متطلب ــات البن ــك..

You will need to confirm the accuracy of the information at least on an annual
basis or any time sooner as may be required by us.

لديـــك الحـــق فـــي اختيـــار تصنيفـــك علـــى أنـــك «مســـتثمر عـــادي .إذا تـــم تصنيفـــك
“كمســـتثمر محتـــرف” أو “طـــرف مقابـــل” فـــي الســـوق ،فإنـــك تقـــر وتوافـــق علـــى
أن ــك ق ــد ال ُيمن ــح نف ــس مس ــتوى الحماي ــة ال ــذي ُيمن ــح بش ــكل ع ــام «للمس ــتثمرين
العادييـــن .إذا اختـــرت أن يتـــم تصنيفـــك علـــى أنـــك «مســـتثمر عـــادي ،فقـــد
ُيطلـــب منـــا التوقـــف عـــن تقديـــم خدمـــة اســـتثمارية لـــك أو ميـــزات معينـــة لخدمـــة
االســـتثمار.

You have the right to elect to be classified as an “ordinary investor”. If you
are classified as a “professional investor” or “market counterparty”, you
acknowledge and agree that you may not be afforded the same level of
protection as would generally be afforded to “ordinary investors”. If you elect
to be classified as an “ordinary investor” we may be required to cease offering
you an investment service or certain features of an investment service.

	67.التمويـــل :إنـــه شـــرط أن يكـــون لديـــك حســـاب معنـــا ،باإلضافـــة إلـــى حســـاب
راك أنفســـت .بمجـــرد فتـــح حســـاب راك أنفســـت الخـــاص بـــك وتفعيلـــه ،ســـتحتاج
إلـــى وضـــع أمـــوال فـــي هـــذا الحســـاب لتمكينـــك مـــن إعطـــاء تعليمـــات لشـــراء
االســـتثمارات .عندمـــا موافاتنـــا بالتعليمـــات ،يجـــب أن تكـــون مكتوبـــة ،وبافتـــراض
وجـــود أمـــوال كافيـــة ،ســـنقوم بالخصـــم مـــن هـــذا الحســـاب للتمكـــن مـــن
شـــراء االســـتثمارات (بمـــا فـــي ذلـــك دفـــع الرســـوم والتكاليـــف المرتبطـــة) .فـــي
حال ــة وج ــود أي دخ ــل أو عائ ــدات بي ــع م ــن اس ــتثماراتك ،س ــيتم إيداعه ــا ف ــي نف ــس
الحســـاب.

67. Funding: It is a condition that you have an Account with us, in addition to the
RAKInvest Account. Once your RAKInvest Account is open and activated, you
will need to place funds in that Account to enable you to give instructions to
buy Investments. When you do give us instructions, these have to be in writing
and, assuming there are sufficient funds, we will debit that Account to allow
for the purchase of the Investments (including the payment of associated
fees and costs). Where there is any income or sale proceeds from your
Investments, these will be deposited into the same Account.

بنــاء علــى تعليماتــك
	68.التعليمــات :ســنقوم بعمليــات شــراء ومبيــع االســتثمارات
ً
المكتوبــة ،وبذلــك يمكننــا تجميــع طلباتــك مــع اآلخريــن .تحتــاج إلــى التأكــد مــن
وجــود أمــوال كافيــة فــي الحســاب لتغطيــة عمليــة الشــراء وجميــع الرســوم
المرتبطــة بهــا ،وإال فلــن نتمكــن مــن تنفيــذ تعليماتــك .ســتتم معالجــة التعليمــات
خــال ســاعات العمــل العاديــة وفــي األيــام التــي تكــون فيهــا البنــوك واألســواق
والبورصــات مفتوحــة

68. Instructions: We shall effect purchases and sales of Investments on your written
instruction, and in doing so we may aggregate your orders with others. You need
to ensure there are sufficient funds in the Account to cover the purchase and all
associated fees, otherwise we will not be able to implement your instructions.
Instructions will be processed during our normal working hours and on days on
which banks and relevant markets and exchanges are open.

	69.التنفيــذ :مــع مراعــاة اســتالم التعليمــات فــي الوقــت المناســب ،يجــوز لنــا تنفيــذ
معاملــة نيابــة عنــك مباشــرة أو ترتيــب تنفيــذ معاملــة مــن خــال وكيــل طــرف ثالــث.
يجــوز لنــا تنفيــذ معاملــة باســمنا أو باســم وكيــل طــرف ثالــث ،ولكــن فــي جميــع الحــاالت
علــى مســؤوليتك وحــدك.

69. Execution: Subject to the timely receipt of the instructions we may directly
execute a transaction on your behalf or arrange the execution of a transaction
through a Third Party Agent. We may execute a transaction in our own
name or in the name of a Third Party Agent, but in all cases at your sole risk,
responsibility and liability.

تخضـــع جميـــع المعامـــات للقواعـــد واألنظمـــة واألحـــكام المعمـــول بهـــا وتفســـيرات
البورصـــات واألســـواق التـــي يتـــم فيهـــا تنفيـــذ هـــذه المعامـــات مـــن قبلنـــا.

All transaction shall be subject to the applicable rules, regulations, customs,
usages, rulings and interpretations of the exchanges and markets on which
such transactions are executed by us.

ق ــد نق ــوم بتجمي ــع طلب ــك م ــع طلبن ــا أو طلب ــات اآلخري ــن ،مم ــا ق ــد ينت ــج عن ــه ف ــي
بعـــض الحـــاالت أن تتلقـــى اســـتثمارات أقـــل مـــن المطلـــوب.

We may aggregate your order with our order or those of others, which in
some cases may result in you receiving less Investments than requested.

ـاء عل ــى تعليمات ــك ف ــي ظ ــروف تك ــون فيه ــا
ق ــد نتص ــرف أو نمتن ــع ع ــن التص ــرف بن ـ ً
ظـــروف الســـوق قـــد تغيـــرت بخصـــوص االســـتثمارات بشـــكل كبيـــر مـــن وقـــت تلقـــي
تعليماتـــك ولـــم نتمكـــن مـــن تأكيـــد تعليماتـــك.

We may act, or refrain from acting, upon your instructions in circumstances
where market conditions for the Investments have changed significantly from
the time of receiving your instructions and we have not been able to confirm
your instructions.

أنـــت تقـــر بـــأن المعامـــات حساســـة للســـعر بالنســـبة لوقـــت التنفيـــذ ،وبالتالـــي
قـــد تتقلـــب األســـعار خـــال الفتـــرة التـــي نتلقـــى منهـــا تعليماتـــك والوقـــت الـــذي
ننف ــذ في ــه عملي ــة تجاري ــة .إذا كن ــت ترغ ــب ف ــي ممارس ــة حق ــك ف ــي فت ــرة تهدئ ــة/
فتـــرة إلغـــاء شـــراء ،فلـــن نتمكـــن مـــن تنفيـــذ المعامـــات حتـــى انتهـــاء فتـــرة
التهدئـــة /فتـــرة إلغـــاء الشـــراء ،فلـــن نكـــون كذلـــك مســـؤولين عـــن أي خســـائر
تتكبدهـــا.

You acknowledge that transactions are price sensitive to the time of execution
and therefore prices may fluctuate during the period from which we receive
your instruction and the time we execute a transaction. If you wish to exercise
your right to a cooling off period, we will not be able to execute the transaction
until the cooling off period has expired. In such circumstances, we shall not
be liable for any losses suffered by you.

بنـــاء علـــى تعليماتـــك علـــى أســـاس تنفيـــذي فقـــط ،فلـــن نتحمـــل
عندمـــا نتصـــرف
ً
أي مســـؤولية عـــن إخطـــارك بشـــأن مزايـــا أي مـــن هـــذه التعليمـــات .فـــي هـــذه الحالـــة،
ســـتقدم التعليمـــات بمبادرتـــك الخاصـــة ولـــن نكـــون ملزميـــن بتقديـــم خدمـــات
استش ــارية اس ــتثمارية فيم ــا يتعل ــق ب ــأي تعليم ــات م ــن ه ــذا القبي ــل بخ ــاف م ــا ت ــم
االتفـــاق عليـــه صراحـــة مـــن قبلنـــا.

Where we act on your instructions on an execution-only basis, we shall have
no responsibility for advising you on the merits of any such instructions. In this
case you will provide instruction at your own initiative and we will be under
no obligation to provide investment advisory services in relation to any such
instructions other than as expressly agreed by us.

	70.االســتثمارات :نحــن لســنا جهــة إصــدار االســتثمارات ،وال نضمنهــا .ســيحدد الكيــان
المصــدر واألطــراف األخــرى ذات الصلــة أي معلومــات نقدمهــا لــك فيمــا يتعلــق
ُ
باالســتثمارات ،ومــا إذا كانــت األطــراف المعنيــة أو االســتثمار خاضــع للتنظيــم .يمكنــك
بعــد ذلــك اتخــاذ قــرارك بشــأن االســتثمار.
بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

70. Investments: We are not the issuer of the Investments, nor do we guarantee
them. Any information we provide you with in relation to Investments will set out
the issuing entity and other relevant parties, and whether the particular parties or
Investment are regulated. You can then make your decision on whether to invest.
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The 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.

الشروط واألحكام العامة

General Terms & Conditions

إذا أعطيـــت تعليمـــات لشـــراء االســـتثمارات ،فســـتكون مســـؤوليتك مراقبـــة
اس ــتثماراتك واتخ ــاذ أي ق ــرارات بش ــأن الم ــدة الت ــي يج ــب االحتف ــاظ به ــا ومت ــى وم ــا
إذا كنـــت ســـتبيع هـــذه االســـتثمارات .نحـــن ال نديـــر اســـتثماراتك ،وال نقـــوم بـــأي نـــوع
مـــن مراقبـــة اســـتثماراتك أو حســـاب راك أنفســـت .عـــاوة علـــى ذلـــك ،فيمـــا يتعلـــق
باســـتثماراتك ،فإنـــك تقـــر بأنـــك لـــن تكـــون قـــادرًا علـــى المشـــاركة فـــي أي إجـــراءات
مؤسســـية (مثـــل التصويـــت) حيـــث ســـيتم االحتفـــاظ باالســـتثمارات فـــي حســـاب
شـــامل.

If you do give instructions to buy Investments, it will be your responsibility to
monitor your Investments and make any decisions on how long to hold and
when and if to sell such Investments. We do not manage your Investments,
nor do we undertake any type of monitoring of your Investments or the
RAKInvest Account. Further, in relation to your Investments you acknowledge
)that you will not be able to participate in any corporate actions (like voting
as the Investments will be held in an omnibus account.

ال يمكنـــك منـــح الضمـــان علـــى االســـتثمارات ألي طـــرف دون موافقتنـــا المســـبقة
المكتوبـــة.

You are not able to grant security over the Investments to any party without
our prior written consent.

عندمـــا يتـــم االحتفـــاظ باالســـتثمارات باســـمنا نيابـــة عنـــك ،فقـــد ال تتمكـــن مـــن
المش ــاركة ف ــي إج ــراءات الش ــركة المتعلق ــة به ــذه االس ــتثمارات .س ــيتم االحتف ــاظ به ــا
علـــى نفقتـــك ومجازفتـــك.

Where Investments are held in our name on your behalf, you may not be
able to participate in corporate actions relating to those Investments. They
will be held at your expense and risk.

	71.المعلومــات :قــد نــزودك بمعلومــات عــن االســتثمارات المحتملــة أو عــن
الســوق بشــكل عــام .ومــع ذلــك ،فإننــا ال نقــدم أي نصائــح أو توصيــات بشــأن
أي اســتثمارات .أنــت مســؤول فقــط عــن تقييــم أي اســتثمار وســتحتفظ
بمفــردك بالمســؤولية والمديونيــة والســلطة التقديريــة فيمــا يتعلــق باختيــار
االســتثمار أم ال .يرجــى طلــب المشــورة مــن مستشــاريك المســتقلين قبــل اتخــاذ أي
قــرار اســتثماري.

71. Information: We may provide you with information on potential Investments
or generally on the market. We do not however provide any advice or
recommendations on any Investments. You are solely responsible for
evaluating any Investment and you shall retain sole responsibility, liability
and discretion as to whether or not to choose to invest. Please seek advice
from your independent advisors before making any investment decision.

عندم ــا نق ــدم ل ــك معلوم ــات ،س ــتعتمد فق ــط عل ــى المعلوم ــات الت ــي قدمته ــا ع ــن
نفســك .إذا لــم تقــدم المعلومــات التــي طلبناهــا ،أو إذا زودتنا بمعلومــات غير صحيحة
أو غي ــر كامل ــة ،فإن ــك تق ــر بأن ــه نتيج ــة لذل ــك ق ــد ال تك ــون المعلوم ــات الت ــي نقدمه ــا
مناســـبة لـــك .مـــن واجبـــك إبالغنـــا كتابيـــً إذا تغيـــرت أي ظـــروف تتعلـــق بأهدافـــك
ووضعك المالي وموقفك من المخاطرة فور إدراكك لمثل هذا التغيير أو الحدث.

When we do give you information, it will be based only on the information you
have provided about yourself. If you do not provide the information requested
by us, or if you provide us with incorrect or incomplete information, you
acknowledge that as a result the information we provide may not be suitable
for you. It is your obligation to inform us in writing if any circumstances in
relation to your objectives, financial position and your attitude to risk, have
changed immediately upon becoming aware of such change or event.

تحذيــرات :نحــن ال نضمــن أداء أي اســتثمار ولســنا مســؤولين عــن أي خســائر قــد
تتكبدهــا.

Warnings: We do not guarantee the performance of any Investment and
we are not responsible for any losses you may incur.

يجــب أن تســعى للحصــول علــى مشــورة قانونيــة وماليــة ومهنيــة مســتقلة قبــل
االســتثمار

You should seek independent legal, financial and professional advice
before investing.

	72.الرســوم :ســتحتاج إلــى دفــع الرســوم المنصــوص عليهــا فــي الشــروط اإلضافيــة
وكذلــك دليــل الخدمــات واألســعار .ســتكون أيضــً مســؤوالً عــن أي رســوم وتكاليــف
مرتبطــة بالمعامــات التــي تأمرنــا بإجرائهــا نيابــة عنــك بمــا فــي ذلــك تلــك المســتحقة
الدفــع ألي وكيــل طــرف ثالــث .نحــن مخولــون بخصــم جميــع الرســوم والتكاليــف مــن
حســابك.

72. Fees: you will need to pay us the fees set out in the Additional Terms and
also the Service and Price Guide. You will also be responsible for any fees
and costs associated with the transactions you instruct us to make on your
behalf including those payable to any Third Party Agent. We are authorized
to debit all fees and costs from your Account.

	73.وكالء الطــرف الثالــث :يمكننــا اســتخدام أو إشــراك وكالء الطــرف الثالــث «لتنفيــذ
المعامــات وتصفيتهــا وشــراء وإدارة االســتثمارات و/أو االحتفــاظ باســتثماراتك أو وضعهــا
تحــت الحراســة .لــن نتحمــل أي مســؤولية عــن أي تصرفــات يقــوم بهــا وكيــل الطــرف
الثالــث.

73. Third Party Agents: we may use or engage Third Party Agents’ to execute
and clear transactions, purchase and manage Investments and/or hold or
custodise your Investments. We will not be responsible or liable for any
actions of the Third Party Agent.

	74.إغــاق حســاب راك إنفســت الخــاص بــك :يحــق لنــا إغــاق أو تجميــد أو تعليــق حســاب
راك أنفســت الخــاص بــك وفقــً لهــذه الشــروط العامــة .ال يؤثــر ذلــك علــى أي معامــات تــم
الشــروع فيهــا بالفعــل.

74. Closing of your RAKInvest account: We are entitled to close, freeze or
suspend your RAKInvest Account in accordance with these General Terms.
This shall not affect any transactions which have already been initiated.

عندمـــا يتـــم إغـــاق حســـاب راك أنفســـت ،ســـواء وفقـــً لهـــذه الشـــروط العامـــة
بنـــاء علـــى طلبـــك ،قـــد نحتـــاج إلـــى بيـــع االســـتثمارات .إذا حـــدث ذلـــك ،فلـــن
أو
ً
نكـــون مســـؤولين عـــن المبلـــغ المحقـــق مـــن أي بيـــع بمـــا فـــي ذلـــك أي خســـائر
ناتجـــة.

Where the RAKInvest Account is closed, whether pursuant to these General
Terms or at your request, we may need to sell the Investments. If this occurs,
we will not be responsible for the amount realized from any sale including
any resultant losses.

عندمـــا يتـــم إغـــاق حســـاب راك أنفســـت الخـــاص بـــك ،ســـنتحدث إليـــك حـــول
خيـــارات أي اســـتثمارات تحتفـــظ بهـــا فـــي ذلـــك الوقـــت .ســـنقوم إمـــا ( )1ببيـــع
االس ــتثمارات وإي ــداع عائ ــدات البي ــع الصافي ــة ف ــي حس ــاب آخ ــر؛ أو ( )2إذا طلب ــت ،وإذا
أمك ــن عملي ــا ،نق ــل االس ــتثمارات إل ــى ط ــرف ثال ــث قم ــت بتحدي ــده .عندئ ــذ تك ــون
مســـئوالً عـــن ســـداد جميـــع المبالـــغ المســـتحقة لنـــا مـــع رســـوم وتكاليـــف البيـــع
أو التحويـــل ويتعيـــن عليـــك دفعهـــا لنـــا ،أو إذا كان ذلـــك ممكنًـــا ،خصمهـــا مـــن
عائـــدات البيـــع.

When your RAKInvest Account is closed, we will talk to you about the options
for any Investments you hold at that time. We will either (i) sell the Investments
and deposit the net sale proceeds in another Account; or (ii) if you request
and if practically possible, transfer the Investments to a third party designated
by you. All amounts owing to us together with the fees and costs for the sale
or transfer will be your responsibility and must be paid to us, or if applicable,
deducted from the sale proceeds.

Warning: Because the Investments will be held in an omnibus account, it
may not be possible to transfer them to a third party. Therefore, on closure
of the RAKInvest Account they will have to be sold which could result in
losses for you and fees which you will incur.

تحذيــر :نظ ـرًا ألن االســتثمارات ســتُ حتفظ بهــا فــي حســاب شــامل ،فقــد ال يكــون
مــن الممكــن تحويلهــا إلــى طــرف ثالــث .لذلــك ،عنــد إغــاق حســاب راك أنفســت،
ســيتعين بيعهــا ممــا قــد يــؤدي إلــى خســائر بالنســبة لــك وتكبــدك الرســوم
الخاصــة بهــا.

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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SECTION 6: BUSINESS LOANS

مادة  :6قروض األعمال
	75.عنــد االقتضــاء :إذا كان العميــل شــركة أو يديــر شــركة ،تتطبــق عليــه الشــروط واألحــكام
اإلضافيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة.

75. When applicable: Where you are a corporate or operate a business,
additional terms and conditions as set out in this section apply to you.

	76.شروط إضافية :في جميع األوقات يجب عليك:

76. Additional conditions: At all times you must:

)أ(تزويدنــا ببياناتكــم الماليــة وغيرهــا مــن المعلومــات عــن أعمالكــم فــي شــكل
وبالمعــدل المحــدد منــا؛
)ب(االحتفــاظ بجميــع التراخيــص الالزمــة لتشــغيل عملــك وتزويدنــا بأدلــة علــى
ذلــك؛
)ج(عندمــا تكــون قــد اســتفدت مــن أي قــرض منــا ،ال تجــري أي تعديــل علــى
وثائقــك الدســتورية أو تغيــر شــكل كيــان الشــركة دون موافقتنــا المســبقة
المكتوبــة؛
)د(عندمــا تكــون قــد اســتفدت مــن أي قــرض منــا ،ال تســمح أو تتعهــد أو تســمح بــأي
تغييــر فــي ملكيتــك دون موافقتنــا الخطية المســبقة؛
)ه(امتثــل لجميــع القوانيــن المعمــول بهــا فــي تشــغيل عملــك ،بمــا فــي ذلــك
دفــع جميــع الضرائــب المعمــول بهــا.

(a) Provide us with your financial statements and such other information on
;your business in a form and at a frequency stipulated by us
(b) Maintain all necessary licenses for the operation of your business and
;provide us with evidence of the same
(c) Where you have availed any Loan from us, not undertake any amendment
to your constitutional documents or change the form of corporate entity
;without our prior written consent
(d) Where you have availed any Loan from us, not allow, undertake or permit
any change in your ownership without our prior written consent; and
(e) Comply with all Applicable Laws in the operation of your business,
including the payment of all applicable tax.

	77.المستخدمون المعتمدون :عندما نتعامل معك ،سيكون من خالل المستخدمين
المعتمدين لديك أشخاصًا داخل عملك مصرح لهم بالتعامل معنا نيابة عنك.
عندما تخبرنا بمستخدم معتمد ،فأنت تخولنا التعامل مع المستخدمين المعتمدين
وتلقي التعليمات منهم والسماح لهم بالولوج إلى جميع األمور المتعلقة بحسابك
أو أي خدمة ،مع مراعاة أي قيود متفق عليها .يخضع المستخدمون المعتمدون لهذه
الشروط العامة وأي شروط إضافية .يحق لنا التعامل مع المستخدمين المعتمدين
وتلقي التعليمات منهم وإتاحة لهم صالحية الولوج لحسابك ،حتى يحين الوقت
الذي يتم إخطارنا به .تقع على عاتقك مسؤولية إخطارنا بأي تغيير في المستخدمين
المعتمدين ،بما في ذلك أي حدود تنطبق عليهم.

77. Authorised Users: when we deal with you it will be through your Authorised
Users being persons within your business that are authorized to interact with us
on your behalf. When you inform us of an Authorised User, you are authorizing
us to deal with, receive instructions from and give access to the Authorised
Users in all matters relating to your Account or any Service, subject to any
agreed limitations. The Authorised Users will be subject to these General Terms
and any Additional Terms. We will be entitled to deal with, receive instructions
from and give access to the Authorised Users until such time as we are notified
by you. It is your responsibility to notify of us of any change in the Authorised
Users, including any limits applicable to them.

SECTION 7: CHANNELS

مادة  :7قنوات التواصل
	78.الخدمــات المصرفيــة الرقميــة :يمكننــا تقديــم الخدمــات لــك ومنحــك إمكانيــة الوصــول
إليهــا والتعاقــد معهــا والتواصــل معــك مــن خــال الوســائل اإللكترونيــة بمــا فــي
ذلــك الهاتــف األرضــي أو الهاتــف المحمــول مــن خــال مواقعنــا اإللكترونيــة أو مــن خــال
تطبيقــات الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول.

78. Electronic banking: We may provide Services to you, give you access to and
contract and communicate with you through electronic means including
telephone or a mobile phone through our websites or through mobile
banking applications.

يظـــل الوصـــول إلـــى الخدمـــات مـــن خـــال القنـــوات اإللكترونيـــة وفقـــً لتقديرنـــا
ويخض ــع للتغيي ــر كم ــا يت ــم إخط ــارك م ــن وق ــت آلخ ــر .علي ــك االمتث ــال ألي ش ــروط
وعملي ــات تس ــجيل واس ــتخدام نش ــترطها ،بم ــا ف ــي ذل ــك أي تدابي ــر أمني ــة أو تحق ــق.
يمكنـــك اختيـــار عـــدم اســـتخدام هـــذه القنـــوات أو التوقـــف عـــن االســـتخدام فـــي أي
وق ــت.

Accessing the Services through the electronic channels remains at our
discretion and subject to change as notified to you from time to time. You
will need to comply with any registration and usage conditions and processes
we stipulate, including any security or verification measures. You can choose
not to use these channels or discontinue the use at any time.

ويظـــل اســـتخدام القنـــوات اإللكترونيـــة خاضعـــا للمعامـــات والحـــدود اليوميـــة
المنطبقـــة ،إلـــى جانـــب فتـــرات االنقطـــاع المطبقـــة.

Use of the electronic channels remains subject to applicable transaction and
daily limits, together with applicable cut off times.

عل ــى الرغ ــم م ــن التدابي ــر األمني ــة الت ــي س ــتكون س ــارية ،ق ــد ال تك ــون االتص ــاالت م ــن
خ ــال الوس ــائل المصرفي ــة الرقمي ــة آمن ــة وس ــرية وأي اس ــتخدام له ــذه القن ــوات تك ــون
عل ــى مس ــؤوليتك الخاص ــة.

Despite the security measures which will be in place, communications
through electronic banking means may not be secure and confidential and
any use of these channels is at your own risk.

إذا فق ــدت حي ــازة جه ــازك اإللكترون ــي أو التحك ــم في ــه أو وظيفت ــه ،أو تعتق ــد أن ــه يت ــم
الوصـــول إليـــه مـــن قبـــل شـــخص آخـــر ،فيجـــب عليـــك إخطارنـــا علـــى الفـــور حتـــى
نتمكـــن مـــن حجـــب الولـــوج .حتـــى تخبرنـــا ،ســـنفترض أن جميـــع التعليمـــات منـــك.
هـــذا مهـــم ألننـــا قـــد ال نتمكـــن مـــن إبطـــال المعامـــات التـــي تـــم إجراؤهـــا قبـــل
إخطارنـــا.

If you lose possession, control or functionality of your electronic device, or
believe it is being accessed by another person you should immediately notify
us so that we can block the access. Until you notify us, we will assume all
instructions are from you. This is important as we may not be able to reverse
transactions undertaken prior to you notifying us.

مالحظــات :يجــب أن تــدرك أن الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة قــد تــؤدي إلــى هجمــات
الفيروســات واألخطــاء والخســائر واألضــرار والمطالبــات وأن إســتخدام هــذه الخدمــات
يتــم علــى ومســؤوليتك وتحملــك للمجازفــة.

Notes: You need to be aware that electronic banking services may give
rise to virus attacks, errors, losses, damages and claims and that you use
it at your own risk and responsibility.

أنــت تُقــر وتقبــل الخطــر المتمثــل فــي احتمــال اعتــراض التعليمــات المقدمــة إلكترونيــً
أو مراقبتهــا أو تعديلهــا أو إفســادها أو احتوائهــا علــى فيروســات أو التدخــل فيهــا مــن
قبــل أطــراف ثالثــة.

You acknowledge and accept the risk that instructions given electronically
may be intercepted, monitored, amended, corrupted, contain viruses or
be otherwise interfered with by third parties.

	79.التواصــل معنــا :يمكنــك التواصــل وإرســال التعليمــات إلينــا مــن خــال أي قنــاة أو طريقــة
مقبولــة لدينــا ،بمــا فــي ذلــك دون قيــود عــن طريــق البريــد والبريــد الســريع والتســليم
اليــدوي والهاتــف والرســائل القصيــرة والبريــد اإللكترونــي والفاكــس وموقعنــا اإللكترونــي
وإشــعار تطبيقــات الهاتــف المحمــول وأي طــرق اتصــال إلكترونــي آخــر نســتخدمها مــن
وقــت آلخــر .ســيخضع أي اتصــال أو تعليمــات متلقــاة منــك إلجــراءات المصادقــة المعمــول
بهــا لدينــا للتأكــد مــن هويتــك ،بمــا فــي ذلــك قدرتنــا علــى طلــب مزيــد مــن التأكيــدات
إذا رأينــا ذلــك مناســبًا.

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

79. Communicating with us: You may communicate and submit instructions to
us through any channel or method accepted by us, including without limitation
by post, courier, hand delivery, phone, SMS, email, facsimile, Website, mobile
application notification, and any other electronic methods of communication
used by us from time to time. Any communication or instructions received
from you will be subject to our applicable authentication procedures to ensure
it is you, including our ability to request further confirmation if we deem it
appropriate.
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وتوافـــق علـــى جـــواز تســـجيل هـــذه االتصـــاالت والتعليمـــات و/أو استنســـاخها و/أو
تخزينهـــا ،وعلـــى قبولهـــا كدليـــل فـــي أي نـــزاع.

You agree that such communications and instructions may be recorded,
replicated and/or stored and will be admissible as evidence in any dispute.

	80.التعليمــات :نحــن مخولــون بقبــول جميــع التعليمــات المقدمــة إلينــا مــن خــال
قنواتنــا المعتمــدة والتصــرف واالعتمــاد عليهــا والتعامــل معهــا علــى أنهــا صحيحــة
ودقيقــة .فــي حالــة وجــود أي مخــاوف بشــأن محتــوى أو صحــة أو دقــة التعليمــات،
فقــد نؤخــر أو نرفــض تنفيــذ مثــل هــذه التعليمــات مــا لــم يتــم حــل مخاوفنــا بمــا
يرضينــا.

80. Instructions: We are authorized to accept, act and rely upon, and treat as
valid and accurate all instructions submitted to us through our approved
channels. In case we have any concerns about the content, validity or
authenticity of an instruction, we may delay or refuse to carry out such
instructions unless our concerns are resolved to our satisfaction.

أنـــت وحـــدك مســـؤول عـــن دقـــة واكتمـــال جميـــع تعليماتـــك (بمـــا فـــي ذلـــك
تلـــك التـــي أرســـلها المســـتخدمون المعتمـــدون) إلينـــا .أي خطـــأ أو إغفـــال أو
تشـــويه أو انقطـــاع أو تأخيـــر يحـــدث فـــي نقـــل مثـــل هـــذه التعليمـــات ليـــس مـــن
مســـؤوليتنا.

You are solely responsible for the accuracy and completeness of all of your
instructions (including those sent by your Authorized Users) to us. Any error,
omissions, mutilation, interruption or delay occurring in the transmission of
such instructions is not our liability.

قـــد ال نتمكـــن مـــن معالجـــة طلبـــك إللغـــاء أو إبطـــال أو تعديـــل التعليمـــات بمجـــرد
تقديـــم مثـــل هـــذه التعليمـــات .فـــي حـــال طلبـــك إلغـــاء أو تعديـــل أي تعليمـــات ألي
ســـبب مـــن األســـباب ،ســـنبذل كل الجهـــود المعقولـــة لالمتثـــال لطلبـــك ولكـــن فـــي
حال ــة فش ــلنا ف ــي إلغ ــاء أو تعدي ــل التعليم ــات أو إذا ت ــم تلق ــي ه ــذا الطل ــب ف ــي وق ــت
أو ف ــي ظ ــروف تجعلن ــا غي ــر قادري ــن عل ــى االمتث ــال لطلب ــك ،فل ــن نك ــون مس ــؤولين
عن ــه.

We may not be able to process your request for cancellation, reversal or
amendment of an instruction once you have submitted such an instruction. In
the event that you request us to cancel or modify any instruction for whatever
reason, we will make all reasonable efforts to comply with your request but in
case we fail to cancel or modify the instruction or if such a request is received
at a time or under circumstances that renders us unable to comply with your
request, we will not be liable for it.

وس ــنضع ح ــدود توق ــف وح ــدود يومي ــة م ــن وق ــت آلخ ــر ،وس ــتخضع جمي ــع التعليم ــات
الت ــي نتلقاه ــا له ــذه الح ــدود والقي ــود اليومي ــة .ق ــد نغي ــر أوق ــات االنقط ــاع والح ــدود
اليومي ــة .ف ــي حال ــة ح ــدوث ذل ــك ،س ــنخطرك وفق ــً للقان ــون المعم ــول ب ــه .ل ــن يك ــون
التأخيــر الناجــم عــن تنفيــذ الصفقــة بســبب ضيــق الوقــت أو االختالفــات الزمنيــة بيــن
المناط ــق أو العط ــات اإلقليمي ــة م ــن مس ــؤوليتنا.

We shall prescribe cut-off limits and daily limits from time to time and all
instructions received by us will be subject to such cut-off limits and daily limits.
Cut-off times and daily limits may be changed by us. Where this happens we
will notify you in accordance with applicable law. Delay caused in effecting
a transaction due to time constraints, time differences between regions or
regional holidays will not be our responsibility.

يمكنـــك إصـــدار تعليمـــات تطلـــب منـــا إرســـال معلومـــات معينـــة إلـــى أطـــراف ثالثـــة
نيابـــة عنـــك .وإذا اتفقنـــا علـــى اتخـــاذ إجـــراء بشـــأن هـــذا الطلـــب ،فســـنبذل جهـــودًا
معقول ــة إلرس ــال أي معلوم ــات م ــن ه ــذا القبي ــل إل ــى المتلق ــي والعن ــوان المح ــدد ف ــي
التعليم ــات ذات الصل ــة ف ــي غض ــون وق ــت معق ــول م ــن تلق ــي ه ــذه التعليم ــات .يج ــب
علي ــك التأك ــد م ــن أن المعلوم ــات الت ــي نطل ــب من ــك تقديمه ــا كامل ــة ودقيق ــة ول ــن
تـــؤدي إلـــى أي مطالبـــة ضدنـــا (بمـــا فـــي ذلـــك دون حصـــر أي ادعـــاء بالتشـــهير ،فيمـــا
يتعل ــق بالخصوصي ــة أو انته ــاك أي حق ــوق ط ــرف ثال ــث آخ ــر).

You may issue an instruction requesting us to forward certain information
to third parties on your behalf. If we agree to act on such request, we will
use reasonable efforts to forward any such information to the recipient and
address specified in the relevant instruction within a reasonable time of
receipt of such instruction. You must ensure the information we ask you to
forward is complete, accurate and will not give rise to any claim against us
(including without limitation any claim of defamation, in relation to privacy
or for infringement of any other third party rights).

	81.التدابيــر األمنيــة :ســيتم حمايــة الوصــول إلــى أي خدمــة بكلمــة ســر و/أو تدابيــر أمنيــة
أخــرى .ســيتم تعيينــك أنــت وكل مســتخدم معتمــد أو منحــك خيــار تحديــد واســتخدام
طــرق المصادقــة المقبولــة .يجــب عليــك االحتفــاظ بالمعلومــات ذات الصلــة بأســاليب
المصادقــة والتأكــد مــن أن كل مســتخدم معتمــد يحافــظ علــى ســريتها وأن تقــوم أنــت
باســتخدامها فقــط أو المســتخدم المعتمــد الــذي تــم إصدارهــا لــه .ســيكون اســتخدام
أو إســاءة اســتخدام أي مــن هــذه المعلومــات مــن مســؤوليتك ويجــب االمتثــال لجميــع
التعليمــات المعقولــة التــي نبلغــك بهــا مــن وقــت آلخــر فيمــا يتعلــق بأســاليب التوثيــق
هــذه.

81. Security measures: Access to any Service will be protected by password and/
or other security measures. You and each Authorised User will be assigned or
given the option to select and use accepted Authentication Methods. You must
keep and ensure that each Authorised User keeps the information relevant to
the Authentication Methods confidential and that it is used only by you or the
Authorised User for whom it is issued. The use or misuse of any such information
will be your liability and all reasonable instructions notified to you by us from
time to time relating to such Authentication Methods must be complied with.

أنت المسؤول الوحيد عن:

You are solely responsible for:

)أ(اقتنــاء وصيانــة أي معــدات الزمــة الســتمرارك فــي اســتخدام أي دائــرة أو تدابيــر أمنيــة
لمكافحــة الفيروســات وغيرهــا مــن التدابيــر ،إن أمكــن ،للوصــول إليهــا ،بمــا فــي
ذلــك تدابيــر الحمايــة الكافيــة والنســخ االحتياطــي للبيانــات؛ '
)ب(التأكــد مــن أن المعــدات التــي تســتخدمها للوصــول إلــى الخدمــة واســتخدامها
مناســبة لهــذا االســتخدام وعمليــة.

(a) acquiring and maintaining any equipment required for your continued
use of and access to any Service and, if applicable, anti-virus and other
security measures for such equipment, including measures for adequate
protection and back-up of data; and
(b) ensuring that the equipment which you use to access and use a Service
is suitable for such use and is functional.

تواف ــق عل ــى وض ــع و/أو الحف ــاظ عل ــى تدابي ــر أمني ــة مناس ــبة ( )1ضم ــان ع ــدم الكش ــف ع ــن
المعلوم ــات ذات الصل ــة بأس ــاليب التوثي ــق ألي ش ــخص غي ــر المس ــتخدمين الم ــأذون له ــم،
( )2لمن ــع وص ــول أي أش ــخاص غي ــر م ــأذون له ــم إل ــى الخدم ــات؛ ( )3من ــع إس ــاءة اس ــتخدام
الخدمـــات؛ ( )4ضمـــان عـــدم تأثـــر أي جهـــاز إلكترونـــي يســـتخدم للوصـــول إلـــى الخدمـــة
بفيروس ــات الحاس ــوب وبرام ــج حص ــان ط ــروادة (مث ــل راص ــد لوح ــة المفاتي ــح) وغيره ــا م ــن
البرام ــج أو المكون ــات الض ــارة.

)You agree to develop and/or maintain adequate security procedures (i
to ensure that information relevant to the Authentication Methods is not
disclosed to any persons other than the Authorised Users, (ii) to prevent
access to the Services by any unauthorized persons; (iii) to prevent the misuse
of the Services; (iv) to ensure that any electronic device used to access a
Service is not affected by computer viruses, trojan horse programs (such as
key loggers) and other harmful programs or components.

أن ــت مس ــؤول ع ــن جمي ــع اس ــتخدامات المعلوم ــات المس ــتخدمة خ ــال ط ــرق التوثي ــق
وعــن أي أفعــال أو إغفــاالت أثنــاء هــذا االســتخدام (بمــا فــي ذلــك أي تعليمــات) وســيكون
مــن حقنــا معالجــة أي وصــول إلــى الخدمــات أو اســتخدامها (بمــا فــي ذلــك بــدون قيــود
أي تعليم ــات) عل ــى أن ــه ت ــم اإلذن ب ــه حس ــب األص ــول م ــن قبل ــك بغ ــض النظ ــر عم ــا إذا
كان ق ــد ت ــم تنفي ــذه نياب ــة عن ــك م ــن قب ــل مس ــتخدم معتم ــد أم ال .لس ــنا مطالبي ــن
بالتحقـــق مـــن صحـــة أي تعليمـــات تـــم اســـتالمها منـــك أو مـــن مســـتخدم معتمـــد
مص ــادق علي ــه بواس ــطة ط ــرق المصادق ــة.

You are responsible for all uses of information used during the Authentication
Methods and for any acts or omissions during such use (including any
instruction) and we will be entitled to treat any access to, or use of, the Services
(including without limitation any instruction) as having been duly authorized by
you regardless of whether or not it was effected on your behalf by an Authorised
User. We are not required to verify the authenticity of any instructions received
from you or an Authorised User authenticated by the Authentication Methods.

فيم ــا يتعل ــق بأس ــاليب التوثي ــق ،يج ــب علي ــك إخطارن ــا عل ــى الف ــور )1( :ب ــأي فق ــدان
أو ســـرقة للمعلومـــات ذات الصلـــة؛ ( )2إذا كنـــت تعتقـــد أن ســـرية أي معلومـــات قـــد
تعرضـــت للخطـــر؛ ( )3أي تغييـــر فـــي المســـتخدم المعتمـــد.

In relation to the Authentication Methods, you must promptly notify us: (i) of any
loss or theft of relevant information; (ii) if you believe the confidentiality of any
information has been compromised; (iii) of any change to an Authorised User.

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

الشروط واألحكام العامة

General Terms & Conditions

قـــد نصـــدر إليكـــم إجـــراءات أمنيـــة وطلبـــات أخـــرى تتعلـــق بأمـــن الخدمـــات يجـــب أن
تمتث ــل له ــا .يج ــب علي ــك أيض ــً االمتث ــال ألي تعليم ــات ص ــادرة عن ــا لمعالج ــة أي خ ــرق
أمن ــي.

We may issue to you security procedures and other requests regarding the
security of the Services which you must comply with. You must also comply
with any instruction issued by us to remedy a security breach.

يج ــب علي ــك التأك ــد م ــن ع ــدم قي ــام المس ــتخدمين المعتمدي ــن لدي ــك وال موظفي ــك،
حس ــب االقتض ــاء ،ب ــأي ش ــيء ق ــد ي ــؤدي إل ــى اخت ــراق أم ــن الخدم ــات ،أو أنظم ــة أو أم ــن
أي م ــن عمالئن ــا اآلخري ــن.

You must ensure that neither your Authorised Users nor your employees,
as applicable, do anything which may result in the security of the Services,
or the systems or security of any of our other clients, being compromised.

قــد تحتــوي الخدمــة التــي نقدمهــا علــى روابــط لمواقــع أخــرى ال نحتفــظ بهــا.
وبالمثــل ،قــد تحتــوي مواقــع الكترونيــة أخــرى علــى روابــط تــؤدي إلــى خدمتنــا أو
موقعنــا اإللكترونــي .ليــس لدينــا أي ســيطرة علــى هــذه المواقــع والمــوارد ،وأنــت
تقــر وتوافــق علــى أننــا لســنا مســؤولين عــن توافــر أو محتويــات تلــك المواقــع ولــن
نتحمــل أيــة مســؤولية عــن أي أضــرار أو إصابــات تنشــأ عــن توافــر أو محتويــات تلــك
المواقــع .يتــم توفيــر أي روابــط لمواقــع أخــرى للتســهيل عليــك ،وال تعنــي موافقتنــا
علــى الموقــع اإللكترونــي المرتبــط أو االرتبــاط بمشــغليها .نحــن نخلــي مســؤوليتنا
عــن أي ضــرر أو خســائر (بمــا فــي ذلــك أي فيروســات أو برامــج تجســس أو برامــج
ضــارة أو فيروســات متنقلــة أو أخطــاء أو مــواد ضــارة واردة فــي المواقــع المرتبطــة)،
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،أو ُيزعــم أنهــا ناجمــة عــن أو تتعلــق باالســتخدام أو
االعتمــاد علــى أي محتــوى مــن هــذا القبيــل متــاح علــى أو مــن خــال أي موقــع أو
مصــدر مــن هــذا القبيــل ،والــذي يتــم الوصــول إليــه واســتخدامه علــى مســؤوليتك
الخاصــة.

A Service we provide may contain links to other websites which are not
maintained by us. Similarly, other websites may contain links to our Service
or Website. We have no control over such sites and resources, and you
acknowledge and agree that we are not responsible for the availability or
contents of those websites and shall not be liable for any damages or injury
arising from the availability or contents of those websites. Any links to other
websites are provided as a convenience to you, and does not imply our
endorsement of the linked website or association with their operators. We
disclaim all responsibility and liability, direct or indirect, for any damage or losses
(including any virus, spyware, malware, worms, errors or damaging materials
contained in the linked sites) caused or alleged to be caused by or in connection
with the use or reliance on any such content available on or through any such
site or resource, which are accessed and used at your own risks.

	82.البرمجيــات :مــن أجــل تمكينــك مــن اســتخدام خدمــة ،نمنحــك حقــً غيــر حصــري وغيــر
قابــل للتحويــل فــي اســتخدام أي برنامــج أو تطبيــق أو منصــة إلكترونيــة مقدمــة منــا
بشــرط أال( :أ) ال ترخــص مــن الباطــن أو تنســخ أو تفصــح أو تعــدل مثــل هــذه البرامــج؛
(ب) اســتخدام البرنامــج الحاســوبي للوصــول إلــى الخدمــات واســتخدامها فقــط .لــن
تكــون مســؤوليتنا أي أخطــاء أو فقــدان بيانــات أو تأخيــر ناتــج عــن العبــث و/أو فســاد
البرنامــج.

82. Software: In order to enable you to use a Service, we grant you a nonexclusive, non-transferrable right to use any software, application or
electronic platform offered by us provided that you: (a) do not sub-license,
copy, disclose, or amend such software; and (b) use the software only to
access and use the Services. Any errors, data loss or delay caused due to
tampering and/or corruption of the software will not be our responsibility.

س ــوف تعوضن ــا ع ــن أي مطالب ــة ،مالي ــة ،أو غيره ــا ،النته ــاك ب ــراءة اخت ــراع أو تصمي ــم
أو عالمـــة تجاريـــة أو حقـــوق الطبـــع والنشـــر التـــي قـــد نتحملهـــا نتيجـــة الســـتخدامك
للبرنامـــج.

You will indemnify us against any claim, financial, or other, for infringement
of a patent, design, trademark or copyright which we may incur as a result
of your use of the software.

	83.الملكيــة الفكريــة :أنــت تفهــم وتقبــل أن أي معلومــات أو منشــورات أو مــواد
تســويقية أو برامــج أو مــواد أخــرى واردة فــي أو تتعلــق بــأي حســاب أو قــرض أو
بطاقــة أو خدمــة هــي مملوكــة لنــا .أنــت توافــق علــى أنــك لــن تقــوم بإعــادة
إنتــاج أو تكييــف أو هندســة عكســية أو تفكيــك أو تعديــل أو توزيــع أو عــرض
أو إرســال أو اســتغالل أي مــن هــذه المــواد بالكامــل أو جزئيــً أو الســماح ألي طــرف
آخــر بالقيــام بذلــك ،أو الســماح بالوصــول إلــى أي طــرف آخــر بــدون اإلذن المكتــوب
المســبق.
ً

83. Intellectual property: You understand and accept that any information,
publications, marketing materials, software or other materials contained in
or relating to any Account, Loan, Card or Service are our property. You agree
that you will not reproduce, adapt, reverse engineer, decompile, modify,
distribute, display, transmit or otherwise exploit any such material in whole
or in part or permit any other party to do so, or allow access to any other
party without our prior written permission.

SECTION 8: INFORMATION

مادة  :8المعلومات
	84.معلوماتكـم :يمكـن اإلطلاع علـى سياسـة الخصوصيـة الخاصـة بنـا علـى الموقـع
اإللكترونـي الخـاص بنـا وشـرح كيفيـة جمـع بياناتكـم الشـخصية واسـتخدامها .أنـت
توافـق علـى أننـا ،الشـركات التابعـة والشـركات التابعـة لنـا («المجموعـة») يمكـن
جمعهـا وتخزينهـا واسـتخدامها ونقلهـا (فـي صيغـة إلكترونيـة أو فـي صيغـة أخـرى)
بياناتـك الشـخصية (داخـل اإلمـارات العربيـة المتحـدة أو خارجهـا بالقدر الذي يسـمح به
القانـون المعمـول بـه) لغـرض إتاحـة الخدمـات لكـم ،علـى النحـو المسـموح بـه بخلاف
ذلـك بموجـب القانـون المعمـول بـه أو علـى النحـو المنصـوص عليـه فـي سياسـة
الخصوصيـة الخاصـة بنـا .أنـت تفهـم أنـه لغـرض تنفيـذ وإدارة وتنظيـم حسـاباتك
وقروضـك وبطاقـات االئتمـان والخدمـات الخاصـة بـك ،قـد نحمـل بعـض المعلومـات
الشـخصية عنـك ،بمـا فـي ذلـك ،على سـبيل المثـال ال الحصر ،اسـمك وعنـوان منزلك
ورقـم هاتفـك وتاريـخ ميالدك ورقـم التعريف والراتب والجنسـية والمسـمى الوظيفي.
حيـث يكـون جمـع واسـتخدام هـذه المعلومـات شـيء إلزامـي لتمكيننـا مـن تقديـم
الحسـابات والقـروض وبطاقـات االئتمـان وتقديـم الخدمات .لديك الحق في سـحب هذه
الموافقـة عـن طريـق إشـعار كتابـي إلينـا ،ولكـن عليـك أن تـدرك أنـه إذا قمـت بذلـك،
فقـد يـؤدي ذلـك إلـى عـدم قدرتنا علـى تقديم الحسـابات والقـروض وبطاقـات االئتمان
وتقديـم الخدمـات لـك.

84. Your information: Our Privacy Policy can be found on our Website and
explains how we can collect and use your personal data. You agree that we,
our subsidiaries and affiliates (the “Group”) can collect, store, use, and transfer
(in electronic or other form) your personal data (inside or outside of the UAE to
the extent permitted by Applicable Law) for the purpose of making the Services
available to you, as otherwise permitted under Applicable Law or as set out
in our Privacy Policy. You understand that for the purpose of implementing,
managing and administering your Accounts, Loans, Credit Cards and Services,
certain personal information about you, including, but not limited to your, name,
home address, and telephone number, date of birth, identification number,
salary, nationality, and job title may be held by us. The collection and use of
this information is mandatory to enable us to offer the Accounts, Loans, Credit
Cards and provide the Services. You do have the right to withdraw this consent
by notice in writing to us, however you need to be aware that if you do, this
may result in us not being able to offer the Accounts, Loans, Credit Cards and
provide the Services to you.

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك ،يمكننـــا إرســـال معلومـــات تســـويقية إليكـــم (مثـــل الرســـائل
اإلخباري ــة أو معلوم ــات المنت ــج أو دع ــوات الح ــدث) فيم ــا يتعل ــق بالمنتج ــات والخدم ــات
التـــي تهمكـــم ،وقـــد نســـتخدم بياناتكـــم الشـــخصية لتقديـــم العـــروض إليكـــم
وتزويدكـــم بأفضـــل خدمـــة ممكنـــة .قـــد نســـتخدم بياناتكـــم الشـــخصية ألبحـــاث
الس ــوق وتحليله ــا وتطوي ــر اإلحص ــاءات .يمكنك ــم س ــحب موافقتك ــم عل ــى التس ــويق
واالتصـــاالت الترويجيـــة فـــي أي وقـــت عـــن طريـــق إخطارنـــا إال فـــي حالـــة عـــدم الســـماح
بالســـحب بموجـــب القانـــون المعمـــول بـــه.

Additionally, we may send you marketing information (e.g. newsletters, product
information or event invitations) concerning products and services of interest to
you, and your personal data may be used by us to submit offers to you and to
provide you with the best possible service. Your personal data may be used by
us for market research, analysis and developing statistics. You can withdraw your
consent for marketing and promotional communication at any time by notifying
us except to the extent where withdrawal is not permitted under Applicable Law.

أن ــت تفه ــم أنن ــا س ــنحتفظ بالبيان ــات الش ــخصية فق ــط طالم ــا كان م ــن الض ــروري
إتاح ــة الخدم ــات ل ــك .أن ــت تفه ــم أن ــه م ــن خ ــال التواص ــل معن ــا كتابي ــً ،يمكن ــك،
ف ــي أي وق ــت ،ع ــرض البيان ــات ،وطل ــب معلوم ــات إضافي ــة ح ــول تخزي ــن البيان ــات
الشــخصية ومعالجتهــا ،أو طلــب أي تعديــات ضروريــة علــى البيانــات الشــخصية أو
رف ــض أو س ــحب الموافق ــات هن ــا ،عل ــى أي ح ــال ب ــدون تكلف ــة.

You understand that we will hold the personal data only as long as it is
necessary to make the Services available to you. You understand that by
contacting us in writing, you may, at any time, view data, request additional
information about the storage and processing of the personal data, require
any necessary amendments to the personal data or refuse or withdraw the
consents herein, in any case without cost.

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

الشروط واألحكام العامة

General Terms & Conditions

	85.الحصــول علــى المعلومــات :تــأذن لنــا بالحصــول علــى معلومــات بشــكل مســتمر
مــن شــركة اإلتحــاد للمعلومــات اإلئتمانيــة (وأي مكتــب ائتمانــي آخــر) ،شــركة
اإلمــارات للســجالت المتكاملــة ( المصــارف والمؤسســات الماليــة األخــرى أو رب عملــك
أو أي مصــدر آخــر حســبما نــراه مناســبا ،بشــأن شــؤونك الماليــة وغيــر الماليــة التــي
تشــمل ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،تفاصيــل تســهيالتك المصرفيــة ،المركــز
المالــي والدخــل وأي معلومــات أخــرى تتعلــق بــك نراهــا مناســبة دون أي إذن آخــر
منــك.

85. Obtaining information: You authorise us to obtain information, on an ongoing
basis, from Al Etihad Credit Bureau (and any other credit bureau), the Emirates
Integrated Registries Company LLC, banks and other financial institutions, your
employer or any other source as we deem appropriate, about your financial
and non-financial affairs which includes but is not limited to the details of your
banking facilities, financial position, income and any other information relating
to you which we deem appropriate without any further authorisation from you.

إذا طلبنـا أي معلومـات أو مسـتندات ،فأنـت توافـق علـى تقديمهـا إلينـا وتوافـق علـى
التنـازل عـن أي حقـوق سـرية تنطبـق بموجـب حمايـة البيانـات أو السـرية المصرفيـة أو
قوانيـن مماثلـة فيمـا يتعلـق بجميـع هـذه المعلومـات.

If we require any information or documents, you agree to provide them to
us and you agree to waive any confidentiality rights applicable under data
protection, bank secrecy or similar laws in respect of all such information.

	86.اســتخدام معلوماتــك :أنــت تــأذن لنــا ولممثلينــا باالتصــال بــك فيمــا يتعلــق
بطلــب (طلبــات) الخدمــة الخاصــة بــك .أنــت تفهــم أن هــذا التفويــض يتجــاوز أي
اتصــال ســابق منــك يطلــب منــا عــدم االتصــال بــك (بــأي وســيلة) فيمــا يتعلــق بهــذه
الخدمــات.

86. Use of your information: You authorize us and our representatives to
contact you in relation to your Service application(s). You understand that
this authorisation overrides any prior communication from you requesting
us not to contact you (by any means) in relation to those Services.

توفـــر سياســـة الخصوصيـــة الخاصـــة بنـــا مزيـــدًا مـــن التفاصيـــل فيمـــا يتعلـــق بجمـــع
البيانـــات الشـــخصية ومعالجتهـــا ونقلهـــا واإلفصـــاح عنهـــا.

Our Privacy Policy provides further details regarding the collection, processing,
transfer and disclosure of personal data.

لغــرض االمتثــال التنظيمــي ،وممارســات التنظيــم الذاتــي ،ومنــع الجريمــة وكشــفها،
لحمايــة أمــن نظــم وإجــراءات اتصاالتنــا ،للتحقــق مــن المحتــوى الفاحــش أو البــذيء،
ومراقبــة الجــودة وتدريــب الموظفيــن ،وعندمــا نحتــاج إلــى رؤيــة ســجل لمــا قيــل،
ســتتم مراقبــة وتســجيل مكالماتــك ورســائل البريــد اإللكترونــي والرســائل النصيــة
ورســائل وســائل التواصــل االجتماعــي وغيرهــا مــن االتصــاالت المتعلقــة بتعامالتــك
معنــا وفقــً للقوانيــن المعمــول بهــا .إذا فتحــت حســابًا أو أخــذت قرضــً أو بطاقــة أو
اســتخدمت خدمــة ،فيمكننــا أيضــً مراقبــة األنشــطة ذات الصلــة عنــد الضــرورة لهــذه
األســباب.

For the purpose of regulatory compliance, self-regulatory practices, crime
prevention and detection, to protect the security of our communications systems
and procedures, to check for obscene or profane content, for quality control
and staff training, and when we need to see a record of what has been said, your
calls, emails, text messages, social media messages and other communications
in relation to your dealings with us will be monitored and recorded subject to the
Applicable Laws. If you open an Account, take a Loan, Card or use a Service, we
may also monitor related activities where necessary for these reasons.

أنت تفهم وتوافق على أنه يمكننا الكشف عن بياناتك الشخصية:

You understand and agree that we may disclose your personal data:

)أ(ألي عضو في المجموعة (بما في ذلك موظفوها ومديروها ومساهموها)؛
)ب(لمستشـــارينا المهنييـــن الملتزمـــون بواجـــب الســـرية تجاهنـــا بمـــا فـــي
ذلـــك منظمـــات أبحـــاث الســـوق التـــي تســـاعد فـــي تحســـين منتجاتنـــا أو
خدماتنا؛
)ج(إلــى أي محــال إليــه فعليــً أو محتم ـ ً
ا (أو إلــى أي وكيــل أو مستشــار ممــا ســبق
ذكــره)؛
)د(إلــى المصــرف المركــزي أو أي محكمــة أو هيئــة قضائيــة أو تنظيميــة أو رقابيــة
أو ضريبيــة أو أي ســلطة حكوميــة أو شــبه حكوميــة أخــرى ذات واليــة قضائيــة أو
علــى أي عضــو آخــر فــي المجموعــة ،أو أي محكمــة أو هيئــة قضائيــة أو ســلطة
أخــرى؛
)ه(لشــركة اإلمــارات للســجالت المتكاملــة ذات المســؤولية المحــدودة ،أو أي وكاالت
مرجعيــة ائتمانيــة (بمــا فــي ذلــك شــركة اإلتحــاد للمعلومــات اإلئتامنيــة) ،أو
وكاالت خدمــات التحصيــل ،أو وكالــة التصنيــف ،أو شــركة التأميــن أو وســيط
التأميــن ،أو مقــدم الحمايــة االئتمانيــة المباشــر أو غيــر المباشــر لنــا فيمــا يتعلــق
بالخدمــات؛
)و(إلــى أي طــرف نعتقــد بشــكل معقــول أنــه يتصــرف نيابــة عنــك ،أو المســتفيدين
مــن الدفــع ،أو المســتفيدين مــن حســابك ،أو المرشــحين ،أو الوســطاء ،أو مصــارف
المراســلين والــوكالء ،أو مراكــز المقاصــة ،أو نظــم المقاصــة أو التســوية ،أو نظــراء
الســوق ،أو مســتودعات المبادلــة أو التجــارة ،أو أســواق األوراق الماليــة أو الشــركات
التــي لديــك مصلحــة فيهــا فــي األوراق الماليــة (حيثمــا تكــون هــذه األوراق الماليــة
مملوكــة لــك)؛
)ز(إلــى أي طــرف آخــر (بمــا فــي ذلــك مقدمــو الخدمــات الخارجيــون المســتخدمون مــن
قبلنــا) بالقــدر الــازم ،حســب تقديرنــا المطلــق ،لتقديــم الخدمــات؛
)ح(حسبما يقتضيه أو يسمح به القانون المعمول به؛
)ط(علــى النحــو المحــدد خــاف ذلــك فــي هــذه الشــروط العامــة أو أي شــروط
إضافية؛
)ي(حســب االقتضــاء مــن أجــل الحفــاظ علــى أي مــن حقوقنــا أو ســبل االنتصــاف
ضــدك أو تنفيذهــا.

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

(a) to any member of the Group (including their employees, directors and
;)shareholders
(b) to our professional advisors who are under a duty of confidentiality to
us including market research organisations who help to improve our
;products or services
(c) to any one that is our actual or potential assignee or transferee (or any
;)agent or adviser of any of the foregoing
(d) to the Central Bank or any court, tribunal or regulatory, supervisory,
tax or other governmental or quasi-governmental authority having
jurisdiction over us or any other member of the Group, or any other
;court, tribunal or authority
(e) to the Emirates Integrated Registries Company LLC, any credit reference
agencies (including Al Etihad Credit Bureau), collection services agencies,
rating agency, insurer or insurance broker or direct or indirect provider
;of credit protection to us in connection with the Services
(f) to any party that we reasonably believe to be acting on your behalf, payment
recipients, beneficiaries of your Account, nominees, intermediaries,
correspondent and agent banks, clearing houses, clearing or settlement
systems, market counterparties, swap or trade repositories, stock
exchanges or companies in which you have an interest in securities (where
;)such securities are held by us for you
(g) to any other party (including Third Party Providers engaged by us) to the
;extent necessary, in our sole discretion, for us to provide the Services
;(h) as may be required or permitted by Applicable Law
;(i) as otherwise specified in these General Terms or any Additional Terms
and
(j) as may be required in order to preserve or enforce any of our rights or
remedies against you.
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General Terms & Conditions

SECTION 9: GENERAL TERMS

مادة  :9الشروط العامة
	87.حقوقنــا :باإلضافــة إلــى حقوقنــا األخــرى بموجــب هــذه الشــروط العامــة ،يحــق لنــا
وفقــً لتقديرنــا المطلــق تعليــق أو تجميــد أو حظــر أو عــدم تنفيــذ (حســب االقتضــاء)
أي حســاب أو بطاقــة ائتمــان أو أمــوال فــي حســاب أو معامــات أو تعليمــات أو ســحب
قــرض إذا:

87. Our rights: In addition to our other rights under these General Terms, we are
entitled in our sole discretion to suspend, freeze or block or not implement (as
applicable) any Account or Credit Card, monies in an Account, transactions,
instructions or drawing of a Loan if:

)أ(تم اإلخالل بهذه الشروط العامة أو أي شروط إضافية من قبلكم؛
)ب(احتــواء الحســاب علــى رصيــد مديــن وفــي هــذه الحالــة ســتضطر إلــى دفــع قيمــة
أي رصيــد مديــن مــع الفائــدة وغيرهــا مــن الرســوم المعمــول بهــا؛
)ج(إســتالم تأكي ـدًا كتابيــً أو أدلــة أخــرى تؤكــد مــا يلــي )1( :وفــاة صاحــب الحســاب
المشــترك أو إعاقتــه القانونيــة (أو تأكيــد التصفيــة إذا كان كيــان قانونــي) إلــى
أن تقــوم المحكمــة المعنيــة بتعييــن الوريــث القانونــي؛ أو ( )2فــي حالــة القاصــر،
وفــاة الوصــي القانونــي أو العجــز القانونــي؛
)د(إســتالم أمــرا بتعليــق أو تجميــد أو حظــر أو تعليــق الحســاب أو بطاقــة االئتمــان
مــن محكمــة أو ســلطة تنظيميــة أخــرى ذات واليــة قضائيــة علــى البنــك؛
)ه(إعتقادنــا أنــه تــم الحصــول علــى األمــوال الموجــودة فــي حســابكم أو بطاقتكــم
االئتمانيــة بوســائل غيــر قانونيــة أو أنــه يتــم اســتخدام حســابكم أو بطاقــة
االئتمــان الخاصــة بكــم إلجــراء معامــات مشــبوهة .فــي مثــل هــذه الحالــة ،لغــرض
التحقــق مــن قانونيــة المعاملــة المعنيــة ،يجــوز أن نطلــب منكــم تقديــم أي
مســتندات ضروريــة؛
)و(أعتقادنــا أنكــم لــم تعــودوا مــن المقيميــن فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو أنــه
مــن المحتمــل مغادرتكــم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل دائــم؛
)ز(فــي حالــة الشــركة ،أو ال يتــم تجديــد رخصــة عملكــم ،أو التوقــف عــن العمــل أو
حــدوث تغييــر فــي عملكــم أو ملكيتكــم دون موافقتنــا؛
)ح(اعتقادنـــا إســـاءة اســـتخدام حســـاب أو بطاقـــة ائتمـــان أو أي مـــن الخدمـــات،
أو التصـــرف بطريقـــة تتعـــارض مـــع هـــذه الشـــروط العامـــة أو أي شـــروط
إضافية؛
)ط(توقــف تحويــات رواتبكــم (وفــق لإلقتضــاء) إلينــا أو اعتقادنــا احتماليــة فقــدان
مصــدر دخلكــم الرئيســي ،ولديــك التزامــات قائمــة لتســديد الدفعــات المســتحقة
لنــا؛
)ي(عدم امتثالكم ألي طلب من طلباتنا؛
)ك(نحن مطالبون بذلك وفق سياساتنا أو القانون المعمول به؛ أو
)ل(هناك أي أسباب وجيهة أخرى تجعلنا نرى أنه من الضروري القيام بذلك.

;(a) these General Terms or any Additional Terms have been breached by you
(b) the Account has a debit balance and in such case you will be obliged to pay us
;the amount of any debit balance with interest and other applicable charges
)(c) we receive written confirmation or other evidence to our satisfaction of: (i
your or any joint Account holder’s death or legal disability (or, if you are a
legal entity, confirmation of dissolution) until the relevant court appoints
the legal successor; or (ii) in the case of a minor, the legal guardian’s death
;or legal disability
(d) we receive an order to suspend, freeze, block or put a hold on the Account
or Credit Card from a court or other regulatory authority, having jurisdiction
;over us
(e) we believe that funds in your Account or Credit Card have been obtained
through unlawful means or that your Account or Credit Card is being
used to effect suspicious transactions. In such a case, to verify that the
transaction in question is legal, we may require you to provide any necessary
;documentation
(f) we believe that you are no longer a resident of the UAE or that you are likely
;to permanently leave the UAE
(g) where you are a corporate, your business license is not renewed, you cease
business or there is a change in your business or ownership without our
;consent
(h) we believe you have misused an Account, Credit Card or any of the Services,
or acted in a manner contrary to these General Terms or any Additional
;Terms
(i) your salary transfers (if applicable) to us cease or we believe that you
are likely to lose your primary source of income, and you have existing
;obligations to make payments to us
;(j) you do not comply with any of our requests
(k) we are so required due to our policies or Applicable Law; or
(l) there are any other valid reasons why we consider it is necessary to do so.

عنـــد حـــدوث هـــذا ،حيثمـــا أمكـــن أو حيثمـــا يقتضـــي القانـــون المعمـــول بـــه،
ســـنخطركم بذلـــك .حيـــث ال نتحمـــل مســـؤولية أي خســـارة تتعـــرض لهـــا بســـبب
أي حســـاب أو بطاقـــة أو معاملـــة ،حســـب االقتضـــاء ،يتـــم تعليقهـــا أو تجميدهـــا أو
حظرهـــا أو تعليقهـــا.

Where this happens, where possible or where required by Applicable Law,
we will notify you of this. Any loss caused to you due to any Account, Card or
transaction, as applicable, being suspended, frozen, blocked or put on hold
will not be our responsibility.

	88.الوفــاة والعجــز واإلفــاس :مــا لــم ينــص علــى خــاف ذلــك فــي هــذه الشــروط
العامــة أو أي شــروط إضافيــة ،ستســتمر عالقتنــا فــي حالــة الوفــاة أو العجــز أو
اإلعســار أو اإلفــاس وفقــً للقانــون المعمــول بــه .قــد نســتمر فــي التصــرف مــن وقــت
آلخــر اعتمــادًا علــى أي تفويــض بتعييــن مســتخدمين معتمديــن حتــى نتلقــى
إشــعارًا كتابيــً بالوفــاة أو العجــز أو اإلعســار أو اإلفــاس .يجــب إخطارنــا بذلــك علــى
الفــور.

88. Death, incapacity and insolvency: Unless stated otherwise in these General
Terms or any Additional Terms, our relationship will continue in the event of
your death, incapacity, insolvency or bankruptcy subject to Applicable Law.
We may continue to act from time to time in reliance upon any mandate
designating Authorised Users until we receive written notice of your death,
incapacity, insolvency, or bankruptcy. We must be notified of this immediately.

عنـــد إخطارنـــا بالوفـــاة أو العجـــز أو اإلعســـار أو اإلفـــاس ،يجـــب أن نتصـــرف وفقـــً
للقوانيـــن المعمـــول بهـــا ويحـــق لنـــا:

Upon being notified of the death, incapacity, insolvency or bankruptcy, we
must act in accordance with Applicable Laws and we are entitled to:

)أ(ممارســة حقوقنــا بموجــب هــذه الشــروط العامــة أو أي شــروط إضافيــة ،حســب
االقتضــاء؛
)ب(وقف تقديم الخدمات (كليا أو جزئيا)؛ و/أو؛
)ج(فيمــا يتعلــق بــأي حســاب أو حظــر أو تجميــد لهــذا الحســاب (ســواء كان كليــً أو
جزئيــً) باســمكم ،ســواء كان حســاب مشــترك أو غيــر ذلــك مــن الحســابات ،مــن
تاريــخ اإلخطــار حتــى نتلقــى حكــم مــن محكمــة أو ســلطة مختصــة ذات واليــة
قضائيــة .خــال أي وقــت يتــم فيــه حظــر الحســاب أو تجميــده ،يمكننــا قبــول
الودائــع فــي ذلــك الحســاب وفقــً لهــذه الشــروط العامــة أو الشــروط اإلضافيــة،
ولكــن ال يمكــن إجــراء عمليــات ســحب مــن هــذا الحســاب إال وفقــً للقانــون
المعمــول بــه أو وفقــً ألمــر صــادر عــن محكمــة أو ســلطة مختصــة ذات واليــة
قضائيــة.

(a) exercise our rights under these General Terms or any Additional Terms,
;as applicable
(b) cease the provision of a Service (whether in whole or in part); and/or
(c) in relation to any Account, block or freeze that Account (whether in
whole or in part) in your name, whether held singly or jointly with another
Account holder, from the date of notification until we receive an order
from a competent court or authority having jurisdiction over us. During
any time that an Account is blocked or frozen we may accept deposits
into that Account in accordance with these General Terms or the
Additional Terms, but no withdrawals can be made from such Account
other than in accordance with Applicable Law or in accordance with an
order from a competent court or authority having jurisdiction over us.

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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	89.الســجالت :ســنحتفظ بنســخة مطبوعــة حســب االقتضــاء و/أو نســخة رقميــة مــن
ســجالتنا .ســتكون ســجالتنا (التــي تــم حفظهــا فــي أى صــورة) عــن تعامالتكــم معنــا،
بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر اتصــاالت وبيانــات ومعامــات مقيــدة ،دلي ـ ً
ا
قاطعــً علــى مثــل هــذه المعاملــة وســتكون ملزمــة لكــم.

89. Records: We will maintain a hardcopy as relevant and/or a digital copy of our
records. Our records (howsoever retained) of your dealings with us, including
without limitation communications, statements and transactions, will be
conclusive evidence of such dealing and will be binding on you.

أي ش ــهادة ص ــادرة ،أو ق ــرار نتخ ــذه ،بش ــأن مس ــألة أو مبل ــغ مس ــتحق الدف ــع فيم ــا
يتعلـــق بهـــذه الشـــروط العامـــة أو أي شـــروط إضافيـــة ســـيكون قاطعـــً وملزمـــً
لك ــم.

Any certificate issued, or decision made, by us about a matter or an amount
payable in connection with these General Terms or any Additional Terms will
be conclusive and binding on you.

من المستحسن أن تحتفظ أيضًا بسجالت ألي تعامالت معنا.

It is recommended that you also maintain records of any dealings with us.

	90.الفصــل :يوافــق العميــل علــى أن بطــان أو عــدم شــرعية أو عــدم قابليــة أي بنــد مــن
بنــود هــذه الشــروط العامــة أو الشــروط اإلضافيــة لــن يؤثــر أو يضــر باألحــكام األخــرى لهــذه
الشــروط العامــة أو الشــروط اإلضافيــة.

90. Severance: You agree that the invalidity, illegality or unenforceability of any
provision in these General Terms or the Additional Terms will not affect or
prejudice the other provisions of these General Terms or the Additional Terms.

	91.عــدم التنــازل :لــن يكــون التنــازل مــن جانبنــا عــن أي حكــم مــن هــذه الشــروط العامــة
أو الشــروط اإلضافيــة نافــذً ا إال إذا تــم تقديمــه كتابيــً ،وفقــط بالقــدر الــذي يتــم تقديمــه
صراحــة .إذا تخلفنــا عــن ممارســة أو تأخيــر ممارســة أي ســلطة أو حــق ،فلــن ُيعــد هــذا
التخلــف أو التأخيــر كتنــازل ويمكننــا اختيــار ممارســة هــذه الســلطة أو الحــق فــي وقــت
الحــق.

91. No waiver: A waiver by us of any provision of these General Terms or the
Additional Terms will only be effective if given in writing, and only to the extent
that it is expressly given. If we fail to exercise or delay exercising any power
or right, that failure or delay will not operate as a waiver and we can choose
to exercise that power or right at a later time.

	92.اإلحالــة :ال نحتــاج إلــى الحصــول علــى موافقتكــم علــى نقــل أي مــن حقوقنــا أو التزاماتنــا
(كليــً أو جزئيــً) فيمــا يتعلــق بــأي حســاب أو قــرض أو بطاقــة ائتمــان أو خدمــة أو الشــروط
العامــة هــذه وأي شــروط إضافيــة إلــى أي طــرف ثالــث فــي أي وقــت .إذا طلبنــا منكــم
التوقيــع أو الدخــول فــي أي اتفــاق أو إقــرار للســماح لنــا بتنفيــذ أي نقــل أو تكليــف أو
تجديــد مــن هــذا القبيــل ،عندئــذ توافقــوا علــى التوقيــع أو الدخــول فــي مثــل هــذا االتفــاق
أو اإلقــرار.

92. Assignment: We do not need to obtain your consent to transfer any of our rights
or obligations (in whole or in part) in relation to any Account, Loan, Credit Card,
Service, these General Terms and any Additional Terms to any third party at any
time. If we require you to sign or enter into any agreement or acknowledgement
to allow us to effect any such transfer, assignment or novation, then you agree
to sign or enter into such agreement or acknowledgement.

يتعي ــن عليك ــم طل ــب موافقتن ــا قب ــل نق ــل أي م ــن حقوقك ــم و/أو التزاماتك ــم بموج ــب
حســـاب أو قـــرض أو بطاقـــة ائتمـــان أو خدمـــات أو الشـــروط العامـــة هـــذه وأي شـــروط
إضافي ــة إل ــى أي ط ــرف آخ ــر.

You require our consent prior to transferring any of your rights and/or
obligations under an Account, Loan, Credit Card, Services, these General
Terms and any Additional Terms to any party.

	93.اإلنهــاء :مــن ســلطتنا التقديريــة الوحيــدة والمطلقــة أن نقــدم لكــم أي خدمــة بموجب
هــذه الشــروط العامــة أو الشــروط اإلضافيــة .رهنــا بــأي شــروط إضافية وقانــون معمول
بــه ،يجــوز إغــاق أي خدمــة أو تعليقهــا أو إيقافهــا ،كليــً أو جزئيــً ،مؤقتــً أو دائمــً في أي
وقــت ،ألي ســبب وباســتثناء خدمــات الطــرف الثالــث ،ســنوافيكم باإلشــعار المطلــوب
بشــأن أي إغــاق أو تعليــق أو إنهــاء خدمــة مــن هــذا القبيــل.

93. Termination: It is our sole and absolute discretion to offer you any Service
under these General Terms or the Additional Terms. Subject to any Additional
Terms and Applicable Law, any Service may be closed, suspended or
discontinued, in whole or in part, temporarily or permanently at any time, for
any reason and except for Third Party Services, we will give you the required
notice regarding any such closure, suspension or termination of Service.

يجـــوز أن يقـــوم العميـــل بطلـــب إنهـــاء أي خدمـــة مقدمـــة بموجـــب هـــذه الشـــروط
العامـــة أو أي شـــروط إضافيـــة أو إغـــاق حســـاب فـــي أي وقـــت مـــن خـــال موافاتنـــا
بإشـــعار مســـبق ،شـــريطة عـــدم وجـــود التزامـــات مســـتحقة لنـــا .ســـتختلف فتـــرة
اإلش ــعار الدقيق ــة اعتم ــادًا عل ــى الخدم ــة المطل ــوب إنهاءه ــا أو الحس ــاب المطل ــوب
إغالقـــه وســـيتم تحديـــد ذلـــك فـــي الشـــروط اإلضافيـــة.

Termination of any Service offered under these General Terms or any
Additional Terms or closure of an Account at any time may be requested
by you by giving us prior notice provided there are no outstanding liabilities
due to us. The precise notice period will differ depending on the Service you
request us to terminate or the Account that you request us to close and this
will be specified in the Additional Terms.

عند إغالق حساب أو قرض أو بطاقة ائتمان أو إنهاء خدمة ،يحق لنا:

Upon closure of an Account, Loan, Credit Card or termination of a Service,
we have the right to:

)أ(طلب التسوية الفورية لكافة التزاماتكم المتبقية أو ألي جزء منها؛
)ب(القيــام علــى الفــور بتنفيــذ أي تأمينــات أو ضمانــات مقدمــة إلينــا وممارســة أي
مــن حقوقنــا فيمــا يتعلــق هــذه التأمينــات أو الضمانــات؛ و/أو
)ج(االحتفــاظ بــأي مــن أصولكــم الموجــودة فــي حيازتنــا حتــى نقتنــع بــأن جميــع
التزاماتكــم المســتحقة لنــا تــم (أو ســيتم) الوفــاء بهــا بشــكل نهائــي وغيــر
مشــروط ،فــي كل حالــة ،دون إشــعار آخــر لكــم أو اللجــوء إلــى أي إجــراء رســمي
آخــر ،ســواء كان قانونــي أو غيــر ذلــك.

(a) require the immediate settlement of all or any part of your remaining
;outstanding liabilities
(b) immediately enforce any collateral or security provided to us and
exercise any of our rights in respect of such collateral or security; and/or
(c) retain any of your assets in our possession until we are satisfied that all
of your liabilities due to us are (or will be) irrevocably and unconditionally
discharged, in each case, without further notice to you or resorting to
any further formal action, whether legal or otherwise.

عنـــد إغـــاق أحـــد الحســـابات ،يجـــب عليكـــم )1( :إلغـــاء جميـــع الدفعـــات داخـــل وخـــارج
أي حس ــابات مغلق ــة؛ ( )2إع ــادة أي ش ــيكات غي ــر مس ــتخدمة وإت ــاف أي بطاق ــة خص ــم
تتعل ــق ب ــأي حس ــابات مغلق ــة.

Upon closure of an Account, you must: (i) cancel all payments into and out
of any closed Accounts; and (ii) return any unused cheques and destroy any
Debit Card relating to any closed Accounts.

لن يتم المساس بحقوقنا المستحقة قبل تاريخ إنهاء أي خدمة أو إغالق حساب.

Our rights accrued prior to the date of termination of any Service or closure
of an Account will not be prejudiced.

يســـري العمـــل بـــأي بنـــود تتعلـــق أو تحتـــوي علـــى إخـــاء المســـؤولية ،والقيـــود
المفروضـــة علـــى المســـؤولية ،والتعويضـــات ،والكشـــف عـــن المعلومـــات ،وحقـــوق
االحتف ــاظ بالتأمي ــن والضم ــان عل ــى أي أص ــول ،والمقاص ــة والضريب ــة ،وذل ــك بع ــد إنه ــاء
الحســـاب أو القـــرض أو الخدمـــات.

Any provisions relating to or containing disclaimers, limitations on liability,
indemnities, disclosure of information, rights of retention and security over
any assets, set-off and tax will survive the termination of the Account, Loan
or Services.

	94.اســتمرار ســريان الشــروط :لــن تتأثــر أي مــن حقوقنــا أو التزاماتنــا المتراكمــة
قبــل إغــاق حســاب أو إلغــاء أو انتهــاء أو إنهــاء أي خدمــة ،أو أي بنــد مــن بنــود هــذه
الشــروط العامــة أو الشــروط اإلضافيــة المقصــودة منهــا االســتمرارية (ســواء كان
ذلــك صراحــة أو ضمنيــا) بعــد اإلغــاق أو اإللغــاء أو انتهــاء الصالحيــة أو اإلنهــاء.

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

94. Survival of terms: Any of our rights or obligations which have accrued prior to
the closure of an Account or cancellation, expiry or termination of any Service,
or any provisions of these General Terms or the Additional Terms which are
intended (whether expressly or implicitly) to survive closure, cancellation, expiry
or termination will not be affected by such cancellation, expiry or termination.
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General Terms & Conditions

	95.النزاعــات :إن تقديمنــا للخدمــات بموجــب هــذه الشــروط العامــة أو الشــروط اإلضافيــة
ليــس حصريــً .يمكننــا ،دون إشــعار آخــر لكــم ،تقديــم الخدمــات أو إجــراء معامــات معكــم
أو مــن أجلكــم:

95. Conflicts: Our provision of Services under these General Terms or the
Additional Terms is not exclusive. We may, without further notification to
you, provide Services or carry out transactions with or for you:

)أ(التي تكون لنا فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة؛
)ب(وفــي الظــروف التــي تكــون لدينــا فيهــا عالقــة مــع طــرف آخــر ،ينشــئ أو قــد ينشــئ
نزاعــا مــع واجــب قــد نكــون مدينيــن بــه لكــم؛
)ج(وفي الظروف التي يمكن أن نعمل فيها كصانع للسوق؛
)د(التي تتعلق بتوفير خدمات السمسرة لكم و/أو ألي شخص آخر؛
)ه(التــي تنطــوي علــى عملنــا كمستشــار مالــي أو مصرفــي أو تقديــم خدمــات إلــى
جهــة إصــدار؛
)و(التي نعمل فيها كوكيل ألكثر من شخص واحد؛ أو
)ز(التي نجني فيها أرباحا من أي من األنشطة المذكورة أعاله.

;(a) in which we have a direct or indirect interest
(b) in circumstances where we have a relationship with another party which
;does or may create a conflict with a duty that we may owe to you
;(c) in circumstances where we may act as market maker
(d) which relate to the provision of brokerage services to you and/or to
;any other person
(e) which involve us acting as financial adviser, banker or otherwise providing
;services to an issuer
(f) in which we act as agent for more than one person; or
(g) in which we earn profits from any of the activities listed above.

بالنس ــبة لحس ــابنا ومنفعتن ــا ،س ــيكون م ــن حقن ــا بالق ــدر المس ــموح ب ــه بموج ــب
القان ــون المعم ــول ب ــه ودون تقدي ــم مزي ــد م ــن اإلفص ــاح ،قب ــول واالحتف ــاظ ب ــأي رب ــح
أو خص ــم أو سمس ــرة أو عمول ــة أو رس ــوم أو مزاي ــا و/أو أي مي ــزة أخ ــرى ناش ــئة ع ــن أو
فيم ــا يتعل ــق ب ــأي خدم ــة أو معامل ــة.

For our own account and benefit, we will be entitled to the extent permitted
by Applicable Law and without giving further disclosure, to accept and retain
any profit, rebate, brokerage, commission, fee, benefit, discount and/or other
advantage arising out of or in connection with any Service or transaction.

	96.التعويــض :يتعيــن عليكــم تعويضنــا عــن أي خســائر أو أضــرار أو التزامــات أو دعــاوى
أو منازعــات أو مطالبــات أو تكاليــف أو نفقــات (بمــا فــي ذلــك أتعــاب المستشــارين
القانونييــن وغيرهــم مــن المستشــارين الفنييــن) وأي مســؤولية أخــرى مهمــا
كانــت طبيعتهــا أو وصفهــا تنشــأ نتيجــة ألي مطالبــات أو مطالــب مرفوعــة ضدنــا
فيمــا يتعلــق بمــا يلــي )1( :اســتخدامكم للخدمــات؛ ( )2كوننــا نتصــرف بنــاء علــى
تعليماتكــم أو نمتنــع عــن التصــرف بنــاء عليهــا مــن خــال أي مــن القنــوات المعتمــدة؛
( )3أفعــال مســتخدميكم أو المســتخدمين المعتمديــن «التــي ال تتفــق مــع أحــكام
هــذه الشــروط العامــة أو الشــروط اإلضافيــة أو القوانيــن المعمــول بهــا أو تخــل بهــا؛ ()4
تعليــق أو تجميــد أو حظــر أو تعليــق أي مــن الحســابات أو المعامــات (حســب االقتضــاء)؛
( )5تنفيذنــا أو محاولتنــا لتنفيــذ هــذه الشــروط العامــة والشــروط اإلضافيــة المعمــول
بهــا أو أي مــن حقوقنــا بموجبهــا.

96. Indemnity: You will indemnify us for any losses, damages, liabilities, actions, suits,
proceedings, costs and expenses (including legal and any other professional
advisers’ fees) and any other liability of whatever nature or description howsoever
arising that we suffer as a result of any claims or demands brought against us in
connection with: (i) your use of the Services; (ii) us acting on or refraining from
acting on your instructions through any of the approved channels; (iii) your
or Authorised Users’ actions which are inconsistent with or in breach of the
terms of these General Terms, Additional Terms, or Applicable Laws; (iv) any of
the Accounts or transactions (as applicable) being suspended, frozen, blocked
or put on hold; and (v) our enforcement or attempted enforcement of these
General Terms and applicable Additional Terms or any of our rights thereunder.

	97.مســؤوليتنا :نحــن لســنا مســؤولين عــن أي دفعــات خاطئــة ألي مــزود خدمــة أو
شــركة خدمــات أو مؤسســة بطاقــة ائتمــان أو أي مدفــوع لــه أو مســتفيد آخــر عــن
أي خطــأ تــم إرتكابــه فــي إنشــاء تعليمــات الدفــع ،بمــا فــي ذلــك دون الحصــر رقــم
بطاقــة ائتمــان غيــر صحيــح أو رقــم حســاب المرافــق أو تفاصيــل حســاب المســتفيد أو
أي معلومــات أخــرى ذات صلــة .يتنــازل العميــل عــن أي حــق فــي تحميلنــا المســؤولية
عــن أي خطــأ أو إغفــال يتعلــق بالخدمــات وأي تأخيــر مــن جانبنــا ألســباب خارجــة عــن
إرادتنــا فــي تحويــل األمــوال إلــى أي مــزود خدمــة أو شــركة خدمــات أو مؤسســة بطاقــة
ائتمــان أو أي شــخص مدفــوع لــه أو المســتفيد ممــا قــد يــؤدي إلــى تعطيــل الخدمــة
أو المعاملــة ذات الصلــة.

97. Our liability: We are not responsible for any erroneous payments to any
service provider, utility company, credit card institution or other payee or
beneficiary for any error made by you in creating a payment instruction,
including without limitation entry of an incorrect credit card number,
utility account number, beneficiary account details, or any other relevant
information. You waive any right to hold us responsible for any mistake or
omission relating to the Services and any delay by us due to reasons beyond
our control in onward transmission of funds to any service provider, utility
company, credit card institution or other payee or beneficiary which may
result in disruption of the related service or transaction.

أي مطالبـــات أو طلبـــات أو خســـائر أو أضـــرار أو التزامـــات أو دعـــاوى أو قضايـــا أو
إج ــراءات أو تكالي ــف أو نفق ــات (بم ــا ف ــي ذل ــك أتع ــاب المستش ــارين القانونيي ــن وأي
مستشـــارين فنيـــن آخريـــن) وأي مســـؤولية أخـــرى أيـــا كانـــت طبيعتهـــا أو وصفهـــا
تنشـــأ عـــن:

Any claims, demands, losses, damages, liabilities, actions, suits, proceedings,
)costs and expenses (including legal and any other professional advisers’ fees
and any other liability of whatever nature or description howsoever arising
out of or in connection with:

)أ(أي حــدث يخــرج عــن نطــاق ســيطرتنا ،بمــا فــي ذلــك (دون حصــر) القضــاء والقــدر،
والحــرب ،وأعمــال الشــغب ،واألعمــال العدائيــة ،والنشــاط اإلرهابــي ،والطــوارئ
المحليــة أو الوطنيــة ،والحريــق ،واألوبئــة ،والكــوارث الطبيعيــة ،واالنفجــارات،
واإلضرابــات ،وأوامــر المحاكــم ،والقيــود القانونيــة ،وأي تغييــر فــي أي قانــون ،أو
عطــل فــي المعــدات أو البرمجيــات ،أو عطــل أو عطــل تقنــي أو قــوي أو اتصــال
أو شــبكة؛
)ب(إنهاء خدمة أو منصة طرف ثالث أو تعليقها أو تعطيلها كليا أو جزئيا؛
)ج(أي إســاءة اســتخدام لخدماتنــا مــن قبلكــم و/أو االمتثــال لهــذه الشــروط العامــة
أو الشــروط اإلضافيــة المعمــول بهــا؛ '
)د(استخدامكم لخدماتنا،

)(a) any event over which we do not have control including (without limitation
acts of God, war, riots, hostilities, terrorist activity, local or national
emergency, fire, pandemics, natural calamities, explosions, strikes, court
orders, legal restraints, any change in any law, failure of equipment or
software, technical, power, communication or network malfunction or
;breakdown
(b) wholly or partly termination, suspension or disruption of a Service or
;third party platform
(c) any misuse of our Services by you and/or otherwise comply with these
General Terms or applicable Additional Terms; and
(d) your use of our Services,

لن تكون من مسؤوليتنا.

will not be our liability.

نســـتبعد صراحـــةً أي مســـؤولية عـــن الخســـارة أو الضـــرر الـــذي قـــد يحـــدث لكـــم ()1
أثنـــاء تصرفنـــا بحســـن نيـــة ووفقـــً لهـــذه الشـــروط العامـــة أو الشـــروط اإلضافيـــة
والقوانيــن المعمــول بهــا ،أو ( )2نتيجــة إخاللكــم بهــذه الشــروط العامــة أو أي شــروط
إضافي ــة.

We expressly exclude any liability for loss or damage which may be caused to
you (i) while we are acting in good faith and in compliance with these General
Terms, the Additional Terms and Applicable Laws, or (ii) due to your breach
of these General Terms or any Additional Terms.

أي خســـارة مباشـــرة تكبدهـــا العميـــل والتـــي تـــم تحديدهـــا قضائيـــً نهائيـــً بســـبب
االحتيـــال أو اإلهمـــال الجســـيم أو ســـوء الســـلوك المتعمـــد ســـتكون مســـؤوليتنا .أي
خس ــارة غي ــر مباش ــرة تح ــت أي ظ ــرف م ــن الظ ــروف ،أو أي خس ــارة ناش ــئة بم ــا ف ــي ذل ــك
دون حص ــر فيم ــا يتعل ــق بمنص ــة ط ــرف ثال ــث أو م ــزود تكنولوجي ــا أو بائ ــع ط ــرف ثال ــث
ل ــن تك ــون مس ــؤوليتنا.

Any direct loss suffered by you which has been finally judicially determined
to have been caused by our fraud, gross negligence or wilful misconduct will
be our liability. Any indirect loss under any circumstances, howsoever arising
including without limitation in relation to a third party platform, technology
provider or third party vendor will not be our liability.

س ــنتوخى الح ــذر الواج ــب ف ــي اختي ــار أو اس ــتخدام أي منص ــة ط ــرف ثال ــث ولكنن ــا ال
نق ــدم أي تمثي ــل وال نق ــدم أي ضم ــان عل ــى اإلط ــاق ،صريح ــً أو ضمني ــً ،ول ــن نتحم ــل

We will take due care in selecting or using any third party platform however
we make no representation and provide no warranty whatsoever, expressed

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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أي مس ــؤولية عل ــى اإلط ــاق ،فيم ــا يتعل ــق بالج ــودة أو قابلي ــة الت ــداول أو المالءم ــة أو
اللياق ــة البدني ــة ألي اس ــتخدام أو غ ــرض ألي منص ــة ط ــرف ثال ــث.

or implied, and we will not have any liability whatsoever, in respect of the
quality, merchantability, suitability or fitness for any use or purpose of any
third party platform.

	98.الضرائب :يتحمل العميل المسئولية منفردًا عن األمور الضريبية الخاصة به.

98. Taxes: You are solely responsible for your tax matters.

تقتصـــر جميـــع المبالـــغ التـــي يتعيـــن علـــى العميـــل دفعهـــا علـــى أي ضرائـــب
مطبق ــة (بم ــا ف ــي ذل ــك عل ــى س ــبيل المث ــال ال الحص ــر ضريب ــة القيم ــة المضاف ــة
(أو أي ضريبـــة معادلـــة)) مـــا لـــم يتـــم تقديمهـــا صراحـــة علـــى عكـــس ذلـــك .نحـــن
مخولـــون بخصـــم ،أو حجـــز قيمـــة أي ضرائـــب مطبقـــة مطلوبـــة مـــن قبلنـــا أو
اســـقتطاعها مـــن أي حســـاب لدينـــا .يحـــق لنـــا الخصـــم مـــن حســـابكم ،قيمـــة أي
ضرائ ــب مطبق ــة ندفعه ــا نياب ــة عنك ــم و/أو يج ــب عليك ــم تعويضن ــا عل ــى الف ــور
عـــن هـــذه الدفعـــة.

All amounts expressed to be paid by you are exclusive of any applicable taxes
(including but not limited to value added tax (or any equivalent tax)) unless it
is expressly provided to the contrary. We are authorised to debit any Account
with us, or otherwise withhold, the amount of any applicable taxes required
to be charged or withheld by us. We will be entitled to debit your Account
for any applicable taxes that are paid by us on your behalf and/or you must
promptly reimburse us for such payment.

يـــدرك العميـــل أنـــه يجـــوز بموجـــب القانـــون أو باالتفـــاق مـــع الســـلطات الضريبيـــة
المختصـــة ،أن ُيطلـــب منـــا اإلبـــاغ عـــن معلومـــات معينـــة عنكـــم (أو ،فـــي حالـــة
األشـــخاص االعتبارييـــن ،المالكيـــن المباشـــرين وغيـــر المباشـــرين أو أمنائكـــم
والمس ــتفيدين) وعالقتك ــم بن ــا ،بم ــا ف ــي ذل ــك معلوم ــات ح ــول الحس ــابات والخدم ــات
األخ ــرى الت ــي تقدمه ــا إليك ــم )1( :إل ــى الس ــلطات الضريبي ــة ف ــي البل ــد ال ــذي نحتف ــظ
في ــه بحس ــابات لك ــم ،والت ــي ق ــد تنق ــل ه ــذه المعلوم ــات بع ــد ذل ــك إل ــى س ــلطات
الضرائ ــب ف ــي بل ــد آخ ــر حي ــث ق ــد تخض ــع للضريب ــة؛ أو ( )2مباش ــرة إل ــى الس ــلطات
الضريبي ــة ف ــي دولتك ــم األصلي ــة أو إقامتك ــم أو إل ــى بل ــدان أخ ــرى نق ــرر فيه ــا بش ــكل
معقـــول أو ُيطلـــب منـــا افتـــراض خضوعكـــم للضريبـــة.

You understand that we may be required by law or by agreement with
applicable tax authorities, to report certain information about you (or, in the
case of legal persons, your direct and indirect owners or your trustees and
beneficiaries) and your relationship with us, including information about the
Accounts and other Services provided by us to you: (i) to the tax authorities
in the country where we maintain Accounts for you, which may then pass
that information to the tax authorities in another country where you may be
subject to tax; or (ii) directly to the tax authorities in your country of nationality
or residence or other countries where we reasonably determine or we are
required to presume you are subject to tax.

	99.ضمان المديونية بموجب هذه الشروط القياسية :سيتم االحتفاظ بجميع األوراق
النقدية أو األوراق المالية أو السندات أو األسهم أو مستندات الشحن أو األوراق النقدية
أو الذهب أو األشياء الثمينة األخرى أو الممتلكات مهما كانت طبيعتها التي تم
اإلحتفاظ بها باسمكم أو التي جاءت في حوزتنا ،كضمان مقابل أي مبلغ تدينوا لنا به.
يأذن العميل لنا بتسجيل (على حسابه) هذه المصلحة األمنية في السجل اإلماراتي
المتكامل .ويوافق على هذا التسجيل ،ويتنازل عن أي حق في اإلشعار المسبق
ويوافق على قبول أي إشعارات تتعلق بهذا التسجيل وبالضمان الوارد أدناه بالوسائل
اإللكترونية .كما ُيقر ويوافق العميل على الكشف عن المعلومات األمنية في هذا
السجل األمني.

99. Security for liabilities under these standard terms: All cash, securities,
bonds, shares, shipping documents, bank notes, gold, or other valuables or
property of whatever nature which are held in your name by us or which come
into our possession will be held as security against any amount you owe us.
You authorize us to register (at your cost) this security interest in the Emirates
Integrated Registry. You agree to such registration, and waive any right to
prior notification and agree to accept any notices relating to such registration
and the security hereunder by electronic means. You also acknowledge and
agree to disclosure of the security information on such security register.

	100.المقاصــة :يجــوز لنــا ،وفقــً لتقديرنــا المطلــق فــي أي وقــت ودون إشــعار ،تطبيــق أي
مبلــغ علــى رصيــد أو أصــل موجــود فــي حســاباتكم فــي أو فــي الوفــاء بــأي مــن االلتزامــات
المســتحقة لنــا أو ألي عضــو فــي المجموعــة (ســواء كانــت هــذه االلتزامــات فعليــة أو
طارئــة ،أوليــة أو رهنيــة ومشــتركة أو منفــردة) .إذا كانــت األمــوال وااللتزامــات بعمــات
مختلفــة ،فيمكننــا (علــى مســؤوليتكم وتكلفتكــم) تحويــل إمــا بســعر صــرف ســوقي
فــي ســياق عملنــا المعتــاد لغــرض المقاصــة.

100. Set off: We may at our sole discretion at any time and without notice to you
apply any sum standing to the credit of or asset held in your Accounts in or
towards the discharge of any of the liabilities due to us or any member of
the Group (whether such obligations are actual or contingent, primary or
collateral and joint or several). If the funds and obligations are in different
currencies, we may (at your risk and cost) convert either at a market rate
of exchange in our usual course of business for the purpose of the set-off.

ً
عمـــا بهـــذا البنـــد مقابـــل أي
إلـــى الحـــد الـــذي نمـــارس فيـــه حقنـــا فـــي المقاصـــة
وديع ــة ألج ــل ،فإنك ــم تأذن ــون لن ــا ،حس ــب تقديرن ــا المطل ــق ،بس ــحب ه ــذه المبال ــغ
قبـــل نهايـــة المـــدة المتفـــق عليهـــا لهـــذه الوديعـــة ألجـــل .يفهـــم العميـــل تحملـــه
المس ــئولية ع ــن غرام ــات أو مصروف ــات االنس ــحاب المبك ــر المتكب ــدة نتيج ــة له ــذا
االنســـحاب المبكـــر.

To the extent that we exercise our right of set-off pursuant to this clause
against any term deposit, you authorise us to, in our sole discretion, withdraw
such amounts before the end of the agreed term of such term deposit. You
understand that you may be liable for early withdrawal penalties or charges
as a result of such early withdrawal.

	101.العقوبــات والمتطلبــات التنظيميــة :نحــن خاضعــون لمتطلبــات قانونيــة
وتنظيميــة صارمــة .لســنا ملزميــن باتخــاذ أي إجــراء قــد يرقــى فــي رأينــا إلــى انتهــاك
أي )1( :القانــون المعمــول بــه؛ ( )2أمــر صــادر عــن أي محكمــة مختصــة أو ســلطة أخــرى
ذات اختصــاص قضائــي ،أو علــى أي عضــو فــي الفريــق أو عليكــم؛ ( )3واجــب الرعايــة؛
أو ( )4فــرض جــزاءات أو حظــر اقتصــادي أو مالــي أو تجــاري .قــد نختــار عــدم تقديــم أي
خدمــة أو عــدم قدرتنــا علــى ذلــك أو المضــي قدمــً فــي أي معاملــة و/أو تعليمــات،
وفقــً لتقديرنــا المطلــق( ،أو أي وســيط يمكــن مــن خاللــه الدفــع) يخضــع أو ربمــا
يجتــذب فــي المســتقبل أي عقوبــات أو قيــود يديرهــا مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة
فــي الواليــات المتحــدة أو األمــم المتحــدة أو االتحــاد األوروبــي أو جامعــة الــدول العربيــة
أو أي قيــود مماثلــة تفرضهــا أي ســلطة أو وكالــة أو هيئــة لهــا ســلطات مماثلــة
(«القيــود») ،وأي مبلــغ يحــول أو ســوف يحــول فــي المســتقبل (إن وجــد) مــن قبلنــا قــد
ال تكــون متاحــة للمســتفيد المقصــود إذا كان ذلــك الشــخص أو الكيــان خاضعــا ألي
قيــود .لالمتثــال للقانــون المعمــول بــه ،يمكننــا اتخــاذ أي تدابيــر نراهــا ضروريــة ،بمــا
فــي ذلــك دون حصــر:

101. Sanctions and regulatory requirements: We are subject to strict legal and
regulatory requirements. We are not obliged to take any action that may in our
opinion amount to a breach of any: (i) Applicable Law; (ii) order of any competent
court or other authority having jurisdiction over us, any member of the Group
or you; (iii) duty of care; or (iv) economic, financial or trade sanction or embargo.
We may choose not to, or may be unable to, provide any Service or proceed
with any transaction and/or instructions if, in our sole discretion, we (or any
intermediary through which any payment may be made) are or maybe subject
to, or may attract in future, any sanctions or restrictions administered by the US
Office of Foreign Assets Control (OFAC), the United Nations, European Union,
Arab League or any similar restriction by any authority, agency or body having
similar powers (“Restrictions”), and any amount remitted or to be remitted (if
any) by us may not be available to the intended recipient if such person or entity
is subject to any Restrictions. To comply with Applicable Law, we may take any
measures we find necessary, including without limitation:

)أ(إغــاق حســابكم أو تعليقــه أو تجميــده ،أو منــع معامالتــك و/أو تعليــق حســابكم
و/أو معامالتكــم؛
)ب(تعليق أو إنهاء استخدامك ألي خدمة؛
)ج(التحقيق في المدفوعات واعتراضها داخل أي حساب وخارجه؛
)د(والتحقيق في مصدر أي أموال أو المستفيد المقصود منها؛ '
)ه(إبالغ السلطات المختصة بأي أنشطة أو معامالت مشبوهة أو غير مشروعة سواء
في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو في أي مكان آخر.

(a) closing, suspending or freezing your Account, blocking your transactions
;and/or putting your Account and/or transactions on hold
;(b) suspending or terminating your use of any Service
;(c) investigating and intercepting payments into and out of any Account
(d) investigating the source of or intended recipient of any funds; and
(e) reporting any suspicious or illegal activities or transactions to the
competent authorities whether in the UAE or elsewhere.

يوافـــق العميـــل علـــى االمتثـــال لجميـــع المتطلبـــات القانونيـــة والتنظيميـــة
الســـارية ،بمـــا فـــي ذلـــك دون حصـــر ،تلـــك المتعلقـــة بمنـــع الرشـــوة والفســـاد

You agree to comply with all applicable legal and regulatory requirements,
including without limitation those relating to the prevention of bribery,

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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واالحتي ــال وغس ــل األم ــوال واألنش ــطة اإلرهابي ــة وتوفي ــر الخدم ــات المالي ــة وغيره ــا
مـــن الخدمـــات لألشـــخاص أو الكيانـــات التـــي قـــد تخضـــع للعقوبـــات.

corruption, fraud, money laundering and terrorist activity and the provision
of financial and other services to persons or entities which may be subject
to sanctions.

ل ــن نك ــون مس ــؤولين ع ــن أي خس ــارة أو مطالب ــة أو طل ــب أو نفق ــة أو ض ــرر أو تكلف ــة
أو غرام ــات أو رس ــوم أو تكالي ــف قانوني ــة ،وس ــتوافقون عل ــى تعويضن ــا وتحميلن ــا أي
ض ــرر( :أ) ناش ــئ ع ــن امتثالن ــا ألي قواني ــن أو اتفاقي ــات معم ــول به ــا م ــع الس ــلطات
الضريبيـــة؛ (ب) بســـبب إخاللكـــم أو عـــدم امتثالكـــم لهـــذه الشـــروط العامـــة و/
أو الشـــروط اإلضافيـــة و/أو القوانيـــن المعمـــول بهـــا؛ (د) عـــن أي تأخيـــر أو تعليـــق أو
إلح ــاق و/أو احتج ــاز و/أو أي ع ــدم تواف ــر لألم ــوال بس ــبب التزاماتن ــا بموج ــب القان ــون
المعم ــول ب ــه.

We will not be responsible for, and you agree to indemnify and hold us
harmless from, any loss, claim, demand, expense, damage, cost, penalties,
charges or legal costs: (a) arising out of our compliance with any Applicable
Laws or agreements with tax authorities; (b) caused by your breach or noncompliance with these General Terms, the Additional Terms and/or Applicable
Laws; and (d) for any delays, suspensions, attachments, holds and/or any
unavailability of funds due to our obligations under Applicable Law.

	102.القانــون المعمــول بــه واالختصــاص القضائــي :تخضــع هــذه الشــروط العامــة
والشــروط اإلضافيــة لقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

102. Governing law and jurisdiction: These General Terms and the Additional
Terms will be governed by the laws of the UAE.

نتف ــق نح ــن وأنت ــم عل ــى االختص ــاص الحص ــري لمحاك ــم رأس الخيم ــة لتس ــوية أي
ن ــزاع ينش ــأ ع ــن ه ــذه الش ــروط العام ــة أو الش ــروط اإلضافي ــة أو فيم ــا يتعل ــق به ــا،
ش ــريطة أن نتمك ــن م ــن رف ــع دع ــاوى ف ــي أي والي ــة قضائي ــة أخ ــرى (داخ ــل اإلم ــارات
العربي ــة المتح ــدة أو خارجه ــا) إذا رأين ــا ذل ــك مناس ــبا.

We and you agree to the exclusive jurisdiction of the courts of Ras Al Khaimah
to settle any dispute arising out of or in connection with these General
Terms or the Additional Terms provided that we may bring proceedings in
any other jurisdiction (inside or outside the UAE) if we deem appropriate.

أن ــت تتن ــازل بش ــكل ال رجع ــة في ــه ع ــن جمي ــع الحصان ــات (س ــواء عل ــى أس ــاس الس ــيادة
أو غيـــر ذلـــك) التـــي قـــد تتمتعـــوا بهـــا أنتـــم أو أي مـــن أصولكـــم أو إيراداتكـــم فـــي أي
والي ــة قضائي ــة.

You irrevocably waive all immunity (whether on the grounds of sovereignty
or otherwise) that you or any of your assets or revenue may otherwise have
in any jurisdiction.

SECTION 10: GLOSSARY

مادة  :10المصطلحات
الحســاب :يعنــي ويشــمل أي وجميــع الحســابات التــي نحتفــظ بهــا ،مهمــا كانــت طبيعــة
عرضهــا أو عالمتهــا التجاريــة والتــي تتضمــن حســاب راك أنفســت.

Account: means and includes any and all accounts held by us, howsoever
presented or branded and which includes a RAKInvest Account.

القانــون المعمــول بــه :يعنــي أي قانــون معمــول بــه (بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل
المثــال ال الحصــر أي قوانيــن ولوائــح صــادرة عــن البنــك المركــزي أو أي جهــة تنظيميــة
أخــرى فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة) ،أو التنظيــم ،أو المرســوم ،أو القاعــدة،
أو القــرار ،أو القانــون الطوعــي ،أو التوجيــه ،أو نظــام العقوبــات ،أو الحكــم ،أو أمــر
المحكمــة الصــادر عــن محكمــة مختصــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،أو
االتفــاق بيننــا وبيــن أي حكومــة وســلطة تنظيميــة ،أو االتفــاق أو المعاهــدة بيــن
الحكومــة والســلطات التنظيميــة (فــي كل حالــة ،ســواء كانــت محليــة أو أجنبيــة أو
دوليــة).

Applicable Law: means any applicable law (including but not limited
to any laws and regulations issued by the Central Bank or any other
regulator of the UAE), regulation, ordinance, rule, decree, voluntary
code, directive, sanction regime, judgment or court order issued by a
court having jurisdiction in the UAE, agreement between us and any
government and regulatory authority, or agreement or treaty between
government and regulatory authorities (in each case, whether local,
foreign or international).

طــرق المصادقــة :تعنــي األســاليب التــي نســتخدمها لتحديــد هويتــك أو هويــة
المســتخدم المعتمــد لغــرض توفيــر الوصــول وتمكيــن اســتخدام الخدمــات ،بمــا فــي
ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر أســماء المســتخدمين وكلمــات المــرور والبطاقــات
الذكيــة ورمــوز الهويــة اآلمنــة والرمــوز المميــزة وقســائم األمــان والرمــوز التعريفيــة،
مفاتيــح التشــفير ،الســمات الجســدية الفريــدة للشــخص والســمات األخــرى (بمــا فــي ذلــك
التعــرف علــى الصــوت والوجــه وبصمــات األصابــع).

Authentication Methods: means the methods we use to identity
you or an Authorised User for the purpose of providing access and
enabling the use of the Services, including without limitation user
names, passwords, smartcards, secure ID tokens, tokens, security slips,
pin codes, cryptographic keys, a person’s unique physical and other
traits (including voice, facial and fingerprint recognition).
Business Day: means any day banks in the UAE are operational.

يوم العمل :يعني أن أي يوم تعمل فيه البنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
البنك المركزي :يعني البنك المركزي اإلماراتي.

Central Bank: means the Central Bank of the UAE.

بطاقة االئتمان :تعني بطاقة ائتمان صادرة منّا.

Credit Card: means a credit card issued by us.

بطاقـــة الخصـــم :تعنـــي جهـــاز صـــراف آلـــي أو بطاقـــة خصـــم ،أو أي بطاقـــة خـــرى
(باس ــتثناء بطاق ــات االئتم ــان) والت ــي قمن ــا بإصدراه ــا لك ــم الس ــتخدامها ف ــي الدفع ــات
المرتبطـــة بحســـابكم ،ســـواء كانـــت افتراضيـــة أو ماديـــة (وفقـــ ُا لالقتضـــاء).

Debit Card: means an automated teller machine or debit card, or any
other card (excluding credit cards) which we have issued to you to use
for payments that is linked to your Account, whether virtual or physical
(as applicable).

القرض :يعني ويشمل أي قرض أو تمويل ائتماني متاح من قبلنا.

Loan means: and includes any loan or credit facility made available
by us.

شــروط القــرض :تعنــي أي طلــب أو خطــاب عــرض أو اتفــاق أو أحــكام وشــروط أو مســتند
يحــدد الشــروط المنطبقــة علــى القــرض.

Loan Terms: means any application, offer letter, agreement, terms and
conditions or document which sets out the terms applicable to a Loan.
Privacy Policy: means our privacy policy located on our Website.

سياسة الخصوصية :تعني سياسة الخصوصية الموجودة على موقعنا اإللكتروني.
الخدمـــة :تعنـــي وتتضمـــن أي منتـــج أو خدمـــة نقدمهـــا ،بمـــا فـــي ذلـــك
الحس ــاب والق ــرض وأي خدم ــة تابع ــة لجه ــة خارجي ــة ،أو أي خدم ــة مقدم ــة أو تحم ــل
عالم ــة تجاري ــة.

Service: means and includes any product or service offered by us,
including an Account, Loan and any Third Party Service, howsoever
presented or branded.

دليــل الخدمــات واألســعار :يعنــي الجــدول الزمنــي لجميــع الرســوم والمصاريــف
المســتحقة لنــا فيمــا يتعلــق بالحســاب أو القــرض أو الخدمــات كمــا يتــم تحديثهــا مــن
وقــت آلخــر وعرضهــا علــى الموقــع اإللكترونــي وفــي فروعنــا أو وفــق مــا يتــم مراســالتكم
بــه.

Service and Price Guide: means the schedule of all charges and fees
payable to us in relation to the Account, Loan or Services as updated
from time to time and displayed on the Website and at our branches
or communicated to you.

خدمــة الطــرف الثالــث :تعنــي أي منتــج أو خدمــة أو منفعــة أو منصــة أو عــرض رقمــي
أو تطبيــق هاتــف محمــول أو برنامــج مكافــأة يوفــره مــزود طــرف ثالــث ويتــم تســويقه أو

Third Party Service: means any product, service, benefit, platform,
digital offering, mobile application or reward program provided by a

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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third party provider and marketed or used by us.

اســتخدامه مــن قبلنــا.

Third Party Agents: means any bank, exchange, mutual fund,
market-maker, financial institution, broker, intermediary, custodian
or other agent used by us.

وكالء الطــرف الثالــث :يعنــي أي بنــك أو صرافــة أو صنــدوق مشــترك أو صانــع ســوقي أو
مؤسســة ماليــة أو وســيط أو سمســار أو وصــي أو وكيــل آخــر نســتعين بــه.

UAE: means United Arab Emirates.

اإلمارات العربية المتحدة :تعني دولة اإلمارات العربية المتحدة.
الموقــع اإللكترونــي :يعنــي موقعنــا اإللكترونــي الــذي يمكــن الوصــول إليــه عبــر الرابــط
التالــي [ ]www.rakbank.aeأو أي نطــاق إنترنــت آخــر أو أكثــر نحــدده مــن وقــت آلخــر.

Website means: our website which can be accessed via the following
link [www.rakbank.ae] or any one or more other internet domains
specified by us from time to time.

باإلضافــة إلــى ذلــك« ،نحــن» تعنــي بنــك رأس الخيمــة الوطنــي (ش.م.ع ).وخلفائنــا (بمــا
ف ــي ذل ــك ،دون قي ــود ،الخلف ــاء ع ــن طري ــق االندم ــاج أو ع ــن طري ــق تطبي ــق القان ــون) وأي
مبت ــدئ أو مح ــال إلي ــه أو منق ــول إلي ــه أو مش ــتري حقوقن ــا و/أو التزاماتن ــا أدن ــاه .يش ــير
المصطلح ــان «أن ــت» إل ــى أي ش ــخص لدي ــه حس ــاب معن ــا أو يتلق ــى أو يس ــتخدم قرض ــً
أو يســـتخدم خدماتنـــا بطريقـــة أخـــرى (بمـــا فـــي ذلـــك أصحـــاب الحســـابات المشـــتركة
والمســـتخدمين المعتمديـــن) ،ويجـــب أن يشـــمل ،حســـب الســـياق ،الممثليـــن
الش ــخصيين والورث ــة والخلف ــاء والمتن ــازل له ــم.

)In addition, “us”, “we”, “our” means National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.
and our successors (including, without limitation, successors by merger or
by operation of law) and any novatee, assignee, transferee or purchaser of
our rights and/or obligations hereunder. The terms “you” and “your” refer to
any person who has an Account with us, receives or uses a Loan or otherwise
uses our Services (including joint Account holders and Authorised Users),
and shall include, as the context may require, personal representatives, heirs,
successors and permitted assigns.
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