
ر�سوم املعامالت بالدرهم الإماراتي

درهمخدمات احل�ساب

احل�سابات اجلارية
يعتمد متو�سط الر�سيد ال�سهري على احل�ساب الرئي�سي املفتوح با�سم كيان واحد،

�سواء كانت ح�سابات جارية اأو ح�سابات الطلب.
100،000الر�سيد عند فتح احل�ساب

ما يعادل 100،000عمالت اأخرى
100،000متو�سط احلد االأدنى لر�سيد االئتمان ال�سهري

ما يعادل 100،000عمالت اأخرى
200 ر�سوم اخلدمة للح�سابات بر�سيد اأقل من متو�سط ر�سيد االئتمان ال�سهري

ما يعادل 200 عمالت اأخرى
الدفرت االأول جماناً، ثم 50 درهم لكل دفرت �سيكات اإ�سايف اإ�سدار دفرت �سيكات عادي ) 50 ورقة(

للطلبات الالحقة 
ال�سيكات التي حتمل �سعار ال�رشكة واأعمال فنية خا�سة بحجم A4، وق�سا�سات مقطعة ومت�سلة 

مع ن�سخ كربونية اأو دفرت �سيكات،
فاإن الت�سعري فيها يخ�سع لختيار النوع، وعدد الأوراق والتن�سيق املطلوب

 500 ورقة كحٍد اأدين، ابتداًء من 1،250 درهماً  

50 �رشف ال�سيكات النقدية من خالل الكاونرت

100 ر�سوم اإيقاف ال�سيكات

اإلغاء �سل�سلة من ال�سيكات - اإذا كانت ال�سيكات من دفاتر �سيكات خمتلفة اأو �سل�سلة
100 من ال�سيكات ف�سيتم تطبيق الر�سوم لكل جمموعة

250 اإعادة �سيك

100 درهم )لغاية 3 اأ�سهر(طلب ن�سخة من ال�سيك
150 درهم )اأكرث من 3 اأ�سهر ولغاية 12 �سهراً(

200 درهم )اأكرث من 12 �سهراً(

جماناًك�سف/ك�سوفات احل�ساب عن اأخر دورة
200 درهم يف ال�سهر )لغاية 12 اأ�سهر(طلب ن�سخة مطبوعة اإ�سافية من ك�سف احل�ساب من خالل الفرع

400 درهم يف ال�سهر ) اأكرث من 12 اأ�سهر(

100 درهم يف ال�سهر )لغاية 12 اأ�سهر(طلب ن�سخة مطبوعة اإ�سافية من ك�سف احل�ساب من خالل اخلدمات امل�رشفية الرقمية
200 درهم يف ال�سهر ) اأكرث من 12 اأ�سهر( 

10 درهم للك�سفاإر�سال ن�سخة مطبوعة من ك�سف احل�ساب

ح�سابات الطلب
100،000  الر�سيد عند فتح احل�ساب

ما يعادل 100،000 عمالت اأخرى
  100،000 متو�سط احلد االأدنى للر�سيد ال�سهري

ما يعادل 100،000 عمالت اأخرى
200 ر�سوم اخلدمة للح�سابات بر�سيد اأقل من متو�سط الر�سيد ال�سهري

ما يعادل 200  عمالت اأخرى
جماناًك�سف/ك�سوفات احل�ساب عن اأخر دورة

200 درهم يف ال�سهر )لغاية 12 اأ�سهر(طلب ن�سخة مطبوعة اإ�سافية من ك�سف احل�ساب من خالل الفرع
400 درهم يف ال�سهر ) اأكرث من 12 اأ�سهر(

100 درهم يف ال�سهر )لغاية 12 اأ�سهر(طلب ن�سخة مطبوعة اإ�سافية من ك�سف احل�ساب من خالل اخلدمات امل�رشفية الرقمية
200 درهم يف ال�سهر ) اأكرث من 12 اأ�سهر( 

10 درهم للك�سفاإر�سال ن�سخة مطبوعة من ك�سف احل�ساب

الودائع الثابتة
  100،000 احلد االأدنى ملبلغ االإيداع

ما يعادل 100،000 عملة اأخرى
وفقاً ملعدل الفائدة ال�سائد يف البنكمعدل الفائدة

يف وقت االن�سحاب املبكر، �ستح�سل الوديعة الثابتة على ٪2 ان�سحاب مبكر/ ترقية جزئية للوديعة
اأقل من معدل االإيداع الثابت عن فرتة الت�سغيل وقت االإيداع.

 اإغالق احل�ساب
500اإغالق احل�ساب قبل مرور عام واحد

اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات )ال�رشكات التجارية/املوؤ�س�سات(
خدمات اإدارة النقد

�سارية من 2021-04-01



متفرقات
500 ر�سالة ل�رشكة حتت التاأ�سي�س )تاأكيد راأ�س املال/ ودائع امل�ساهمني(

200 ر�سالة تاأكيد الر�سيد

200 ر�سالة/ �سهادة االلتزامات

200 تاأكيد التدقيق

200 ر�سالة/ �سهادة براءة الذمة

250 �سهرياً )كل 30 يوماً بعد ذلك(عدم تقدمي رخ�سة جتارية �سارية بعد مرور 30 يوماً من اإنتهاء �سالحيتها

يف ال�سهر اإيداع نقدي بعملة حملية - من خالل الكاونرت
جماناً )لغاية 5 معامالت(

10 درهم/معاملة )اأكرث من 6 ولغاية 20 معاملة(
25 درهم/معاملة )اأكرث من 20 معاملة(

جماناًاإيداع نقدي بالعملة املحلية من خالل اأي من اأجهزة ال�رشاف االآيل التابعة لراك بنك
2٪ اإيداع نقدي بعملة اأجنبية - دوالر اأمريكي

2٪ عمالت اأخرى

2٪ �سحب نقدي بعملة اأجنبية - دوالر اأمريكي

2٪ عمالت اأخرى

100 درهم للمجموعة )لغاية 3 اأ�سهر(ن�سخ من خطابات التعليمات/الطلبات املقدمة اأو اأي نوع اآخر من امل�ستندات
200 درهم للمجموعة )اأكرث من 3 اأ�سهر ولغاية 12 �سهراً(

400 درهم للمجموعة )اأكرث من 12 �سهراً(

ر�سوم �رشكة الإمارات لت�سجيل الأ�سول املنقولة واملرهونة
200 بحث معتمد

100 اإ�سعار باحلق يف ال�سمان

100 اإ�سعار باحلق يف ال�سمان- تعديل

جماناًاإ�سعار باحلق يف ال�سمان- اإلغاء
100 اإ�سعار باحلق يف ال�سمان - ا�ستمرارية

100 اإ�سعار باحلق يف ال�سمان - رف�س

200 اإ�سعار باملرفقات

100 اإ�سعار باملرفقات- تعديل 

200 اإ�سعار باملرفقات - اإلغاء

50 اإ�سعار باحلق يف ال�سمان امل�سبق  

100 اإ�سعار باحلق يف ال�سمان امل�سبق - تعديل

جماناًاإ�سعار باحلق يف ال�سمان امل�سبق - اإلغاء
100 اإ�سعار باحلق يف ال�سمان امل�سبق - اإ�ستمرار 

100 اإ�سعار باحلق يف ال�سمان امل�سبق - رف�س

100 اإ�سعار باحلق يف ال�سمان - اإلغاء الرف�س

100 اإ�سعار باحلق يف ال�سمان امل�سبق - اإلغاء الرف�س

جماناًاإ�سعار باحلق يف ال�سمان - اإلغاء باأمر املحكمة 
جماناًاإ�سعار باحلق يف ال�سمان امل�سبق - اإلغاء باأمر املحكمة 

100 اإ�سعار باحلق يف ال�سمان- بيع االأ�سول

100 اإ�سعار باحلق يف ال�سمان - عري�سة للحيازة

100 اإ�سعار باحلق يف ال�سمان - عر�س لل�رشاء

100 اإ�سعار باحلق يف ال�سمان - عر�س لال�سرتداد

100 اإ�سعار باحلق يف ال�سمان - قبول عر�س اال�سرتداد 

100 اإ�سعار باحلق يف ال�سمان امل�سبق- بيع االأ�سول

100 اإ�سعار باحلق يف ال�سمان امل�سبق - عري�سة للحيازة

100 اإ�سعار باحلق يف ال�سمان امل�سبق - عر�س لل�رشاء

100 اإ�سعار باحلق يف ال�سمان امل�سبق - عر�س لال�سرتداد

100 اإ�سعار باحلق يف ال�سمان امل�سبق - قبول عر�س اال�سرتداد 

100 اإ�سعار باحلق يف ال�سمان - اأمر للحيازة

100 اإ�سعار باحلق يف ال�سمان امل�سبق - اأمر للحيازة 

مالحظات:
يعتمد متو�سط الر�سيد ال�سهري على احل�ساب الرئي�سي املفتوح با�سم كيان واحد   •

يحتفظ البنك باحلق يف تغيري الر�سوم وامل�ساريف وال�رشوط واالأحكام يف اأي وقت ودون اإ�سعار م�سبق.  •
تخ�سع �سحوبات الوديعة الثابتة املبكرة للغرامة ح�سب �سيا�سة البنك التي قد يتم تعديلها دون اإ�سعار م�سبق   •

يخ�سع ال�سحب بالعمالت االأجنبية اإلى توفر النقد يف اأجهزة ال�رشاف االآيل بالفرع ويحتاج اإلى ترتيب م�سبق  •



درهمخدمات املدفوعات درهم 

رقمياً/ عرب الإنرتنتالتحويالت ال�سادرة عرب التلغراف يدوياً/ عرب الفرع 
1 حتويل النقد بالعملة املحلية داخل دولة االإمارات  25

ر�سوم اإ�سافية للتحويالت ال�سادرة بالعملة املحلية مع ر�سوم »للبنك«
للمدفوعات بالعملة املحلية

 1   1

جماناًحتويل بني احل�سابات اململوكة لنف�س ال�سخ�س داخل راك بنك جماناً 
جماناًحتويالت داخلية/دفرتية داخل راك بنك جماناً 

25حتويالت �سادرة بالتلغراف عرب �سبكة �سويفت للعمالت االأخرى   75

ر�سوم اإ�سافية للتحويالت ال�سادرة بالتلغراف مع ر�سوم »للبنك«
للمدفوعات بالعملة االأجنبية

تطبق ح�سب ر�سوم البنوك املرا�سلة 

جماناًن�سخة من اإخطار الدفع )�سورة �سويفت(  جماناً 
100اإلغاء الدفع، ا�ستدعاء اأو متابعة   100

100تعديل املدفوعات   100

100اإعادة املدفوعات/ التحويالت ب�سبب تباين يف التفا�سيل   100

100 درهم للمجموعة )لغاية 3 اأ�سهر(ن�سخ من التعليمات املطبوعة املقدمة من خالل الفرع
200 درهم للمجموعة )اأكرث من 3 اأ�سهر ولغاية 12 �سهراً(

400 درهم للمجموعة )اأكرث من 12 �سهراً(

اإ�سدار ال�سيكات/ احلوالت امل�رشفية
50 طلب ال�رشاف / �سيك م�رشيف بالعملة املحلية - درهم  50

50 حوالة الطلب/ حوالة م�رشفية باأي عملة اأجنبية  50

100 اإلغاء حوالة الطلب/ حوالة م�رشفية اأو طلب ال�رشاف / �سيك م�رشيف  100

حتويالت الك�سوفات/ الرواتب

لغري عمالء نظام حماية الأجور
حتويل الرواتب خارج نظام حماية االأجور

داخل البنك

مع البنوك االأخرى

50 درهم كحد أدىن أو 1 درهم 
لكل معاملة / لكل سجل )بدون 

حد أقىص(ايهام اعىل

الحد األدىن 100 درهم إمارايت
أو 2,5 درهم لكل معاملة / 
لكل سجل )بدون حد أقىص(

ايهام اعىل

   جماناً   

الحد األدىن 100 درهم إمارايت
أو 1 درهم لكل معاملة / لكل 

سجل )بدون حد أقىص(
ايهام اعىل

معاجلة نظام حماية الأجور  

للعمالء املتوافقني مع نظام حماية الأجور
)نظام حماية االأجور - معاجلة ملف معلومات الراتب(   

حد اأدنى 100 درهم اأو درهم داخل البنك
واحد لكل عملية/�سجل 

)بدون حد اأق�سى( اأيهما اأعلى

جماناً

حد اأدنى 100 درهم اأو 2.5 مع البنوك االأخرى
درهم لكل عملية/�سجل 

)بدون حد اأق�سى( اأيهما اأعلى
حد اأدنى 50 درهم اأو 1 درهم 
لكل عملية/�سجل )بدون حد 

اأق�سى( اأيهما اأعلى
الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات الجتماعية 

لتحويالت نظام املعا�سات التابع للهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات الجتماعية
)الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات االجتماعية - معاجلة ملف معلومات الراتب(

50 للملف الواحدخارجي: �سجالت > = 100

100 للملف الواحدخارجي: �سجالت < = 100 و > = 300

150 للملف الواحدخارجي: �سجالت < = 300 و > = 600

200 للملف الواحدخارجي: �سجالت < = 600 و > = 1000

تعليمات خا�سة

التعليمات الدائمة للح�ساب الواحد
جماناًاإعداد اأويل ملرة واحدة   50

جماناًتعديل   50

جماناًاإلغاء   25

100 غرامة لعدم توفر ر�سيد كاف لتغطية مدفوعات البنوك االأخرى ح�سب التعليمات الدائمة

مالحظة:
• التعليمات الدائمة لتغطية مدفوعات البنوك االأخرى �ستتحمل دفع ر�سوم اإ�سافية للتحويالت التلغرافية ال�سادرة

ر�سوم املرا�سالت ح�سب ما يق�سيه االأمر  •

الر�سوم الربيدية ور�سوم التو�سيل واالت�ساالت ح�سب ما تق�سيه كل حالة  •

درهمخدمات التح�سيل )يدوياً/عرب الفرع(



التحويالت ال�سادرة عرب التلغراف
1 حتويل حملي بالدرهم االإماراتي يتم قيده يف ح�ساب بالدرهم االإماراتي

25 حتويل بعملة اأجنبية يتم قيده يف ح�ساب بالدرهم االإماراتي

ما يعادل 25 حتويل بعملة اأجنبية يتم قيده يف ح�ساب بنف�س العملة
ما يعادل 25 حتويل بعملة اأجنبية يتم قيده يف ح�ساب بعملة اأخرى

ال�سيكات/ احلوالت
جماناًمقا�سة �سيك حملي

25 مقا�سة �سيك حملي م�سرتجع لعدم توفر الر�سيد

10 دراهممقا�سة �سيك حملي م�سرتجع الأ�سباب تقنية/ بخالف عدم توفر الر�سيد

*�سيتم االحتفاظ بجميع ال�سيكات التي تبلغ قيمتها 250.000 فاأكرث يف الفرع حلني ا�ستالمها، بينما �سيتم اإر�سال جميع ال�سيكات االأخرى عرب الربيد 

�سيكات موؤجلة الدفع » خدمات الحتجاز« لكل �سند
25 تخزين امل�ستودعات

50 ر�سوم �سحب ال�سيكات

50 متديد »تاريخ اال�ستحقاق« )تقدمي التاأجيل( - تاأجيل

205 مقا�سة خا�سة لل�سيكات لكل �سند

حت�سيل حوالة بعملة اأجنبية
0.125٪ من قيمة احلوالة اأو بحٍد اأدنى 100 درهم اأو حد دويل

اأق�سى 1000 درهم 
ما يعادلها بالعملة االأخرى اإ�سافة اإلى ر�سوم البنك املرا�سل 

ور�سوم ال�سحن اإن وجدت
25 درهم اأو ما يعادلها بالعملة االأخرى اإ�سافة اإلى ر�سوم حملي

البنك املرا�سل ور�سوم ال�سحن اإن وجدت
150 درهم باالإ�سافة اإلى اأي ر�سوم اأخرى ح�سب االقت�ساءر�سوم اإعادة حوالة/�سيك م�رشيف مل يتم حت�سيله 

حت�سيل نقدي عرب خدمات املركبات امل�سفحة
500 ر�سوم االإعداد ملرة واحدة

ح�سب الرتتيبات ر�سوم االإ�سرتاك ال�سهري
100 دهم لال�ستالم/ الت�سليم الواحد*النوع: ا�ستالم/ت�سليم جمدول م�سبًقا من مواقع فردية اأو متعددة

تخ�سي�س/بناء على طلب من مواقع فردية اأو متعددة - اإخطار البنك بالتح�سيل النقدي/ 
الت�سليم قبل يوم واحد

اإ�سافة اإلى 10 دراهم كر�سوم مناولة لكل 1000 عملة ورقية

جميع خدمات التح�سيل النقدي تتم على اأ�سا�س عدم م�سوؤولية التحقق من املبلغ
)لن يتم العد يف مقر البنك ح�سب االأنظمة واللوائح املحلية(

اإ�سافة اإلى 3 دراهم كر�سوم مناولة لكل 1000 عملة معدنية

خدمات اأجهزة الإيداع النقدي
1000 ر�سوم االإعداد ملرة واحدة للجهاز الواحد

3،000 كحٍد اأدنىر�سوم االإ�سرتاك ال�سهري

2،000 اإذا مت االإلغاء بعد 3 �سنوات. قبل ذلك، �سيتم تطبيق  ر�سوم االإلغاء واالإزالة
ر�سوم االأ�سهر املتبقية من ر�سيد الفرتة.

*تتوفر اأجهزة العمالت الورقية ب�سعات خمتلفة وعلى اأ�سا�س الكميات اليومية املطلوبة ح�سب 
الرتتيبات �سعة 1،200 عملة ورقية 3،000 درهم - 2،500 عملة ورقية 3،500 درهم - 4،000 عملة 

ورقية 3،750 درهم - 10،000 عملة ورقية 4،000 درهم 

 

1،000ر�سوم اإعادة التوزيع لكل جهاز يف نف�س املبنى داخل دبي وال�سارقة

1،500ر�سوم اإعادة التوزيع لكل جهاز يف نف�س املبنى خارج دبي وال�سارقة

1،500ر�سوم اإعادة التوزيع لكل جهاز خارج املبنى داخل دبي وال�سارقة

2،000ر�سوم اإعادة التوزيع لكل جهاز خارج املبنى خارج دبي وال�سارقة

اإيداع نقدي يف مراكز تران�س جارد
0.01٪ من املبلع. حد اأدنى 50 درهمر�سوم اي�سال االإيداع

حت�سيل ال�سيكات وامل�ستندات عرب خدمة الربيد ال�رشيع
250 ر�سوم االإعداد ملرة واحدة

750 درهم - يومياً عدا العطالتر�سوم االإ�سرتاك ال�سهري ملوقع واحد

ح�سب الرتتيبات ا�ستالم متعدد من مواقع خمتلفة
اأجهزة نقاط البيع الطرفية

ح�سب الرتتيبات ر�سوم االإعداد ملرة واحدة للجهاز الواحد
ح�سب الرتتيبات ر�سوم اال�سرتاك ال�سنوي وال�سيانة

ح�سب الرتتيبات معدل/ عمولة بطاقة املعاملة
خدمات اخل�سم املبا�رش



25 ر�سوم الت�سجيل يف خدمة اخل�سم املبا�رش

250 ف�سل ت�سغيل خدمة اخل�سم املبا�رش / عدم توفر الر�سيد

اليوجد اإلغاء خدة اخل�سم املبا�رش
حت�سيل اخل�سم املبا�رش

5 ر�سوم معاجلة التح�سيل املنفرد لكل ح�ساب خ�سم/ معاملة حتويل
2 ر�سوم معاجلة ملف التح�سيل اجلماعي لكل ح�ساب خ�سم/ معاملة حتويل 

درهمخدمات التح�سيل )رقمياً/ عرب الإنرتنت(

خدمة فح�س ال�سيكات املودعة عن بعد

2000 ر�سوم االإعداد ملرة واحدة ملا�سحة �سيكات املقا�سة

250 ر�سوم االإ�سرتاك/ ال�سيانة ال�سهرية

* جممعة مع خدمة الربيد ال�رشيع لتح�سيل ال�سيكات ل�سجالت اأر�سفة عهدة البنك من اأجل االمتثال 
لتوجيهات ولوائح البنك املركزي االإماراتي، ر�سوم �سهرية اإ�سافية لال�ستالم اليومي با�ستثناء العطالت

 500

درهمخدمات القنوات

خدمات م�رشفية رقمية ل�ستعرا�س/ احل�سول على تقارير احل�سابات فقط

200 ر�سوم تفعيل االإعداد االأولى

جل�سة تدريب جمانية ملرة واحدة

يتم االإعفاء من ر�سوم ال�سيانة ال�سهرية يف ال�سهر الأول

100 ر�سوم ال�سيانة ال�سهرية

100 جل�سة تدريب اإ�سافية

خدمات م�رشفية رقمية لإمتام املدفوعات/ تقارير احل�سابات ومعامالت الإنرتنت

400 ر�سوم تفعيل االإعداد االأولى

جل�سة تدريب جمانية ملرتني

يتم االإعفاء من ر�سوم ال�سيانة ال�سهرية يف ال�سهر الأول

100 ر�سوم ال�سيانة ال�سهرية

100 جل�سة تدريب اإ�سافية

SWIFT MT 940 / MT 950 اإن�ساء ر�سائل ك�سوفات احل�ساب

400 درهم للح�ساب ر�سوم تفعيل االإعداد

200 درهم للح�ساب �سهرياً اإر�سال اإلى البنوك االأخرى/ املوؤ�س�سات املالية االأخرى )حملياً وخارجياً(

MT 101 وتلقي تعليمات الدفع SWIFT - MACUG - SCORE 200 درهم للح�ساب �سهرياً اإر�سال اإلى ال�رشكات من خالل خدمات

جماناًا�ستالم التقارير/ املعامالت من البنوك/ املوؤ�س�سات املالية االأخرى - )حملياً وخارجياً(

خدمات الر�سائل الن�سية الق�سرية عرب الهاتف املتحرك

25 ر�سوم االإ�سرتاك ال�سهرية

ك�سف احل�ساب الإلكرتوين

جماناًر�سوم تفعيل االإعداد - دورة ك�سف احل�ساب ال�سهري

درهماإدارة ال�سيولة )يدوياً/ عرب الفرع( درهم 

رقمياً/ عرب الإنرتنت يدوياً/ عرب الفرع 

)Sweeping( تركيز النقد

250ر�سوم تفعيل الإعداد الأولى ملرة واحدة )ح�سابات بعملة واحدة اأو عمالت متعددة(   500

جماناًر�سوم �سهرية لغاية 5 ح�سابات   100

جماناًر�سوم �سهرية اإ�سافية لكل جمموعة ت�سل اإلى 5 ح�سابات اإ�سافية    50

100ر�سوم �سهرية بغ�س النظر عن عدد احل�سابات ال�سيء   

التجميع الفرتا�سي



ر�سوم الإعداد ملرة واحدة للتجميع االفرتا�سي )ح�سابات بعملة واحدة اأو متعددة فقط
ح�سابات راك بنك(

500   1000

جماناًر�سوم �سهرية لغاية 5 ح�سابات   200

جماناًر�سوم �سهرية اإ�سافية لكل جمموعة ت�سل اإلى 5 ح�سابات اإ�سافية   125

200ر�سوم �سهرية بغ�س النظر عن عدد احل�سابات ال�سيء   
HOST 2 HOSTدرهم

SSL VPN - ERP تكامل

ح�سب الرتتيبات - وفقاً للمتطلباتر�سوم االإعداد االأويل ملرة واحدة

500 ر�سوم ال�سيانة ال�سهرية

•  يحتفظ البنك باحلق يف تغيري الر�سوم، النفقات، ال�رشوط واالأحكام يف اأي وقت ودون اإخطار م�سبق

•  قام راك بنك �س.م.ع. بتخ�سي�س موظفني متخ�س�سني يف اإدارة النقد كجزء من فريق خدمة العمالء والدعم يف جمال معامالت اخلدمات امل�رشفية، وذلك من 
اأجل تلبية طلبات العمالء الفنية وعمليات التفعيل والتعرف على خمتلف خدمات ومنتجات وقنوات اإدارة النقد، لطلب امل�ساعدة اأو مزيد من التو�سيحات، 

tbsupport@rakbank.ae :يرجىمرا�سلة فريق اإدارة النقد عرب الربيد االإلكرتوين

•  متا�سياً مع �رشيبة القيمة امل�سافة املطبقة يف دولة االإمارات العربية املتحدة اعتباراً من 1 يناير 2018، �سيتم فر�س �رشيبة القيمة امل�سافة بن�سبة ٪5 على 
ر�سوم راك بنك املحددة اأعاله، واأينما كانت قابلة للتطبيق بناًء على قانون ال�رشيبة امل�سافة يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

معايري الأ�سعار واخلدمة
يحق لبنك راأ�س اخليمة دون اإ�سعار م�سبق ، ويف اأي وقت ووفًقا لتقديره املطلق، تعديل اأو زيادة اأو تخفي�س اأو اإلغاء اخلدمة اأو مراجعة ال�رشوط واالأحكام اأو ر�سومها و/ 

اأو عموالتها وفقاً الأحدث ال�رشوط ال�سائدة يف ال�سوق وح�سبما يراه منا�سباً.

يهدف بنك راأ�س اخليمة اإلى تقدمي اأ�سعار وخدمات تناف�سية ومرنة على حد �سواء كمقيا�س لاللتزام ببناء عالقات طويلة االأجل مع عمالئه.

2019 بنك راأ�س اخليمة الوطني ذ.م.م. جميع احلقوق حمفوظة.


