
درهم الر�سوم	ال�سنوية	

مـجـانـاً مـدى الحيـاة  البطاقة الرئي�سية 

مـجـانـاً مـدى الحيـاة  البطاقة الإ�سافية 

ر�سوم	التمويل	)كل	�سهر(

 %3.45 معامالت ال�سراء 

 %3.45  
1
�شيكات بطاقة االئتمان

 %3.45   
1
ال�شحوبات النقدية

%3.45  
1
عمليات تحويل الر�شيد

 %3.45   
1
�شمارت كا�ش

ر�سوم	ونفقات	اأخرى

2% من مبلغ المعاملة   
2
ر�شوم ال�شحوبات النقدية

 100 ر�شوم ا�شتبدال البطاقة 

 

 249 ر�شوم تجاوز حد االئتمان 

 

 249 ر�شوم تاأخر ال�شداد 

 

50 )لكل ك�شف(  ر�شوم ن�شخة ك�شف الح�شاب )قبل الك�شف االأخير( 

 

 100 ر�شوم اإرجاع ال�شيك 

 

ر�شوم ن�شخة ق�شيمة البيع - با�شتثناء

 50 ال�سفر والترفيه )ال�شراء بالبطاقة اأو نقداً( 

 100 ال�سفر والترفيه )تذاكر الطائرة، الفنادق واإيجارات ال�شيارات( 

 100 ر�شوم النقل الدولية 

 100 ر�شوم معامالت �شيكات بطاقة االئتمان 

1% اأو 100 درهم )اأيهما اأعلى( ر�شوم اإجراءات خدمة �شمارت كا�ش 

 ر�شوم اإلغاء معامالت تحويل الر�شيد/

100 �شيكات بطاقة الئتمان/�شمارت كا�ش 

1،75% من مبلغ المعاملة   
3
ر�شوم تحويل العمالت

 %0،99 ر�شوم درع االئتمان )على الر�شيد ال�شهري( 

3 )لكل معاملة(  ر�شوم ال�شداد عبر مراكز ال�شرافة 

 75  
4
ر�شوم الحوالة الدولية
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لئحة الخدمات واالأ�شعار �شارية من 10-07-2018

بطاقة	راك	بنك	تيتانيوم

االئتمانية	للأعمال

ال�سفحة 1 من 2



ر�شوم اإ�شدار �شيك م�شرفي ال�شترداد

25 الر�شيد الزائد في البطاقة 

لغاية 1% من مبلغ البطاقة المتبقي ر�شوم اإعادة الجدولة 

525 ر�شوم التنازل عن بالغ اأو ق�شية 

ال�شيء طلب ك�شف ح�شاب اإلكتروني 

5 للك�شف الواحد  طلب تو�شيل ك�شف ح�شاب مطبوع 

اأحكام	ال�سداد

3% اأو 100 درهم )اأيهما اأكبر(  الحد االأدنى المتوجب دفعه 

عدد االأيام من تاريخ ك�شف الح�شاب

25 يوماً  اإلى تاريخ ا�شتحقاق الدفع 

اأطول فترة لل�شداد - دون احت�شاب الفائدة

لغاية 55 يوماً  )معامالت ال�شراء فقط( 

90% من حد بطاقة االئتمان  حد ال�شحوبات النقدية 

تُطبق ر�شوم التمويل ابتداًء من تاريخ المعاملة حتى �شداد المبلغ بالكامل.  )1

2(  تُطبق هذه الر�شوم على ال�شحوبات النقدية التي تت�شمن المعامالت في مراكز ال�شرافة، تحويل النقود اإلى اأي 

ح�شاب في راك بنك والحواالت المالية.

3(  تُحت�شب هذه الر�شوم باالإ�شافة اإلى الر�شوم االإعتيادية المطبقة بوا�شطة ما�شتركارد ورلد وايد وهي تُطبق 

كذلك على المعامالت التي يتم تنفيذها بعمالت غير الدرهم االإماراتي )1% تقريباً(.

4(  �شتُعتبر الحوالة المالية با�شتخدام البطاقة ك�شحب نقدي. �شيتم تطبيق هذه الر�شوم اإ�شافة اإلى ر�شوم 

ال�شحوبات النقدية المطبقة على المعاملة.

الرجاء	الملحظة:

•  لن يتم فر�ش ر�شوم التمويل على اأر�شدة معامالت بطاقات االئتمان اإذا تم ت�شديد 100% من الر�شيد المتبقي 

في تاريخ اال�شتحقاق اأو قبله.

•  لن يتم احت�شاب ر�شوم تاأخر ال�شداد في حال ت�شديد الحد االأدنى للمبلغ الم�شتحق في تاريخ اال�شتحقاق اأو 

قبله.

•  جميع الر�شوم المذكورة في هذا الدليل بالدرهم االإماراتي. تُطبق هذه الر�شوم ابتداء من 2018-07-10 وتخ�شع

للتغيير دون اإ�شعار م�شبق.  

•  الر�شوم، الغرامات الخ. المدرجة في هذا الدليل تُطبق على حاملي بطاقات راك بنك تايتانيوم االئتمانية 

لالأعمال.

•  الر�شوم االإ�شافية التي ت�شمل البريد، التلك�ش، النقل، الفاك�ش، الر�شوم القانونية، الخ. �شيتم احت�شابها حيث 

تنطبق.

ر�شوم الخدمات الغير م�شار اإليها في هذا الدليل يتم توفيرها بناء على طلب العميل.  •

لال�شتف�شار عن معدالت الفائدة، الر�شوم، الغرامات، الخ، الرجاء االت�شال على 00 00 04-213  •

توافقاً مع تطبيق �سريبة القيمة الم�سافة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 1 يناير 2018 �سيتم فر�ض ن�سبة 5% على ر�سوم 

وم�سروفات راك بنك المحددة هنا، حيثما ينطبق ذلك وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
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لئحة الخدمات واالأ�شعار �شارية من 10-07-2018

بطاقة	راك	بنك	تيتانيوم

االئتمانية	للأعمال	)تابع(

ال�سفحة 2 من 2


