
PERSONAL BANKING

Gold Account Service and Price Guide (excluding VAT)
Schedule of Fees & Charges with effect from 24-06-2022

Transaction Fees AED

Buy Gold* Free

Sell Gold* Free

Standing order setup* Free

*Purchase and sale of gold will be based on the banks prevailing real time gold buying and selling rates, and which are regularly updated and available at 
our Branches and Digital Banking at the time of performing the transaction.

Physical Gold Redemption Charges at RAKBANK Branches

Weight in Grams Purity of Bar Per Mille Redemption Fee AED per Bar

1 999.9 30

5 999.9 75

10 999.9 100

20 999.9 125

50 999.9 150

100 999.9 300

250 999.9 560

500 999.9 750

1,000 999.9 1,500

Physical gold custody charge, if not collected from RAKBANK branch within 1 month AED 250 Monthly

Important Notes
• Minimum redemption quantity for physical gold is 10 grams.
• In line with the UAE’s Value Added Tax (VAT) implementation from 1st January 2018, VAT at the rate of 5% will be levied on RAKBANK’s 

fees and charges specified herein, wherever applicable and as per UAE law.

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

The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (the “Bank” or “RAKBANK”) is a commercial bank regulate and licensed by the Central Bank of UAE. 1 of 1
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الخدمات المصرفية لألفراد

الئحة الخدمات واألسعار  الخاصة بحساب جولد )ال تشمل ضريبة القيمة المضافة(
جدول الرسوم والنفقات سارية من 24-06-2020

درهم إماراتي الرسوم

مجانًاشراء ذهب

مجانًابيع ذهب

مجانًاإعداد امر دفع مستديم 

*يعتمــد شــراء وبيــع الذهــب علــى أســعار بيــع وشــراء الذهــب الســائدة لــدى البنــوك فــي الوقــت الفعلــي والتــي يتــم تحديثهــا ومتوفــرة بانتظــام فــي فروعنــا وعبــر تطبيــق الخدمــات المصرفيــة 
الرقميــة لدينــا عنــد التقديــم للمعاملــة.

درهم إماراتيرسوم استرداد الذهب لدى فروع راك بنك

رسوم االسترداد بالدرهم اإلماراتي لكل سبيكةنقاء السبيكة لكل ألفالوزن بالجرام

1999.930

5999.975

10999.9100

20999.9125

50999.9150

100999.9300

250999.9560

500999.9750

1,000999.91,500

250 درهم شهريًارسوم حفظ الذهب الفعلي في فرع راك بنك، إذا لم يتم تحصيلها في غضون شهر واحد

مالحظات مهمة
الحد األدنى لكمية االسترداد 10 جرامات. 	
ــر 2018 ســيتم فــرض نســبة  5% علــى رســوم ومصروفــات راك بنــك  	 ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة اعتبــارًا مــن 1 يناي توافقــًا مــع تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة فــي دول

المحــددة هنــا، حيثمــا ينطبــق ذلــك وفقــًا لقانــون دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ألي مالحظات أو للشكاوي، تواصل معنا عبر contactus@rakbank.ae أو اتصل بنا على 0000 213 04 أو قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت.

بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع.( ”البنك“ أو ”راك بنك“) بنك تجاري منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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