تمويل ال�سيارات (مـرابـحـة)
الئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من 10-08-2018

الر�سوم المعمول بها

الأفراد

الأعمال

(درهم)

(درهم)

تقديم ال�شيكات
املقا�صة العادية لتح�صيل ال�شيكات

جمانا ً

جمانا ً

ال�شيكات املقدمة من خالل
ق�سم التح�صيل

جمانا ً

55

ر�سوم ال�شيك املرجتع

100

200

جمانا ً

100

ر�سوم �شيك الت�أمني املرجتع

(عند �سداد الدفعة الأخرية للتمويل)

ر�سوم الأق�ساط المت�أخرة
الق�سط الأول

500

500

الق�سط الثاين

500

500

الق�سط الثالث

500

500

الق�سط الرابع

500

500

ر�سوم ال�سداد املبكر***

%1

%5

(دون التزام)

خدمات �أخرى
�شهادة مديونية

60

250

تبديل ال�شيكات الآجلة

جمانا ً

200

جمانا ً

25

جمانا ً

200

جمانا ً

50

�صورة طبق الأ�صل من �شهادة براءة الذمة

جمانا ً

200

�إ�صدار �شهادة براءة ذمة م�ؤقتة*

جمانا ً

200

ر�سوم �إلغاء التمويل

100

1000

(عن كل مرة)

ال�سداد

نقدا ً (�إ�صدار �شيك بنا ًء على طلب العميل)

تغيري رقم اللوحة/اللون/الت�سجيل/امللكية*

(مع �إيداع مبلغ ت�أمني قابل للإ�سرتداد بحد �أدنى
 1000درهم لغاية كامل مبلغ املرابحة املتبقي)

�إ�صدار �شهادة براءة الذمة

(�صاحلة لغاية  45يوم)
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ال�صفحة  1من 2

تمويل ال�سيارات (مـرابـحـة) (تابع)
الئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من 10-08-2018

لغاية  %1من مبلغ
القر�ض المتبقي
ر�سوم �إعادة الجدولة

250

(بحد �أق�صى  500درهم
لل�سيارة الواحدة)

ر�سوم التنازل عن بالغ �أو ق�ضية

ال يوجد

525

ر�سوم التنازل عن الحجز التحفظي

ال يوجد

1.000

%1

%1.5

ر�سوم املعاملة

 500حد �أدنى و
 2500درهم حد
�أعلى)

 500حد �أدنى و
 7500درهم حد
�أعلى)

ر�سوم طلب تعديالت بعد املوافقة**

جمانا ً

100

الق�سط ال�شهري املقدم [لق�سطني �أو �أكرث/
ال�سداد اجلزئي (للدفعة الواحدة)]

%1

%5

*يخ�ضع لإيداع الت�أمني وموافقة البنك.

**�أي تغيريات يطلبها العميل بعد املوافقة بغ�ض النظر عن عدد ال�سيارات التي ي�شملها الطلب.

***يتم ا�سرتدادها بطريقة متوافقة مع �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية وعلى �شكل خ�صومات العميل املتناق�صة وفقا ً
لقوانني امل�رصف املركزي.

املحدثة على موقع البنك
تخ�ضع جميع الر�سوم املو�ضحة يف هذا الدليل للتغيري دون �إ�شعار م�سبق� .ستتوفر التعرفة
ّ
الإلكرتوين ويف الفروع.

ال�صفحة  2من 2
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توافقا ً مع تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارا ً من  1يناير � 2018سيتم فر�ض ن�سبة  %5على ر�سوم
وم�صروفات راك بنك المحددة هنا ،حيثما ينطبق ذلك وفقا ً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

