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is a commercial bank regulated and licensed by the Central Bank of UAE. 

بنك رأس الخيمة الوطـني )ش.م.ع.( )”البنـك“ أو ”راك بنـك“( بنـك تجـاري 
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IMPORTANT NOTICE
This document sets out key information about the Account. You 
should read it thoroughly. If you do not understand anything in 
this document, you should seek independent advice. 
This is not a legal contract – it does not bind you to take, or us 
to provide, the Account. The Account will be documented in an 
application form which will include all the terms and conditions 
applicable. 

We are The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (the “Bank” 
or “RAKBANK”), a commercial bank regulated and licensed by the 
Central Bank of UAE. You may serve notices on us at our postal 
address, by fax or by email to the addresses specified below:

Address: P.O. Box 1531, Dubai, UAE
Customer Service: +971 4 213 0000
Email: contactus@rakbank.ae

1. Description of Account
The Account is available in AED, USD, GBP, JPY, EUR, or CHF currencies, 
and offered to UAE Nationals, GCC Nationals (residents or non-residents) 
and Resident Expats.      

2. Product Type
The Account is conventional (Non-Islamic), but we have an Islamic 
variant based on Shariah principle of Qard Hassan, under which the 
depositor is not eligible for any profit pay out.

3. Eligibility
In order to apply for the Account , you must: (a) be at least 21 years 
old; (b) be Salaried or Self Employed Individuals with a Minimum 
salary of AED 3,000 for salaried individuals.; (c) legitimate source of 
Income (i.e. Salary / Business Income). 

4. Key Features

5. Processing Time
Your account will be opened  within 2 business days of signing the 
application form and submission of required documents to us.

6. Interest Rates & Calculation
 • Negative Interest rates are applied only on JPY currency 

current accounts:

تنبيه هام
يعــرض هــذا المســتند المعلومــات األساســية للحســاب. وبذلــك، يتطلــب منكــم 
قراءتــه جيــدًا، وإذا واجهتكــم أي صعوبــة فــي فهــم أي مــن المعلومــات المتوفــرة 

فــي هــذا المســتند، يجــب عليكــم اإلســتعانة باستشــارة خارجيــة.

هــذا المســتند ال يعتبــر عقــد قانونــي - فهــو ال يلزمكــم أو يلزمنــا بفتــح الحســاب. 
الــذي يتضمــن جميــع  نمــوذج طلــب  فــي  الرســمي للحســاب  التقــدم  ســيتم 

الشــروط واألحــكام المطبقــة. 

نحن بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع.( ) »البنك« أو »راك بنك«(، بنك تجاري 
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
يمكنكم إرسال اإلشعارات عبر العنوان البريدي، أو الفاكس أو عبر البريد 

اإللكتروني المذكور أدناه:
العنوان:  ص.ب. 1531 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

خدمة العمالء : 0000 213 4 971+
contactus@rakbank.ae :بريد إلكتروني

1. وصف الحساب
ــترليني،  ــه اإلس ــي، الجني ــدوالر  األمريك ــي ، ال ــم اإلمارات ــر بالدره ــاب متوف ــو حس ه

ــري.  ــك السويس ــورو، أو الفرن ــي، الي ــن اليابان الي
. يتــم توفيرهــا لمواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومواطنــي دول مجلس 

التعــاون الخليجــي )المقيميــن أو غيــر االمقيميــن( والمغتربيــن المقيمين.

2. نوع المنتج
هــذا الحســاب تقليــدي )غيــر إســالمي(، فــإن البديــل اإلســالمي متوفــر وقائــم علــى 
مبــدأ القــرض الحســن وفقــً للشــريعة اإلســالمية، والــذي بموجبــه ال يكــون الُمــودع 

مؤهــاًل للحصــول علــى أي ربــح. 

3. أهلية القبول
للتقــدم بطلــب فتــح الحســاب، يجــب أن : )أ( تبلغــوا مــن العمــر 21 عامــً علــى 
األقــل، )ب( بــأن تكونــوا موظفيــن براتــب شــهري أو تعملــوا لحســابكم الخــاص، 
براتــب ال يقــل عــن 3,000 درهــم إماراتــي لألفــراد الذيــن يتقاضــون رواتــب، )ج( يتوفــر 

ــب / دخــل تجــاري(. لديكــم مصــدر دخــل شــرعي  ) أي رات

4. الخصائص األساسية

5. فترة إتمام الطلب 
ســيتم فتــح حســابكم البنكــي فــي غضــون 2 أيــام عمــل إعتبــارًا مــن تاريــخ توقيــع 

نمــوذج الطلــب وتقديــم المســتندات المطلوبة.

6. معدالت وحساب الفائدة 
تطبق أسعار الفائدة السلبية على أرصدة الحساب بعملة الين االياني فقط: •
•  

ملخص الحقائق الرئيسية
KEY FACT STATEMENT

Current Account
“Account”

الحساب الجاري
“الحساب”

One Free monthly statement
detailing all transactions

كشف حساب شهري مجاني
يوضح جميع المعامالت

هذا الحساب متوفر بالدرهم ا�ماراتي،
بالدوالر ا�مريكي، بالجنيه ا�سترليني واليورو،

وأيض� متوفر بالعمالت ا�خرى ولكن خاضع لموافقة البنك

بطاقة خصم مجانية عند الطلب، والتي تمنحكم حرية
ا�ستخدام عالمي� على مدار الساعة طوال أيام ا�سبوع 24/7

من خالل أي ماكينة صراف آلي ماستر كارد

يمكنكم الحصول على دفتر شيكات
لحساب الدرهم ا�ماراتي، عند الطلب

This account is available in
AED, USD, GBP and Euro and in other

currencies subject to approval

One FREE Debit Card on request,
which gives you 24/7 global access

through any MasterCard ATM

Get a cheque book
for AED account, on request

RAKvalue collection of banking & lifestyle
benefits available subject to applicable fees

(refer to Product Fees & Charges section below)

مجموعة راك فاليو التي تشمل مزايا مصرفية وخصائص
أسلوب الحياة مع مراعاة الرسوم المطبقة (راجع قسم الرسوم وتكاليف المنتج أدناه) 
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 • Interest rate is provided at a fixed rate per annum, but is 
accrued daily and applied monthly, as follows:   
Average amount x annual rate x No of days / 365

Currency Interest (% p.a.)
AED 0

USD 0

GBP 0

JPY -0.60

7. Product Fees and Charges

Fee Amount
Minimum monthly average 
credit balance

AED 3,000 or equivalent of AED 
3,000 (as per account currency)

Monthly charges for not 
maintaining minimum 
average balance

AED 25

Closure of accounts within 
6 months of opening

AED 100

In addition, there may be standard fees and charges which apply 
to your dealings with us. Our schedule of fees can be found at 
www.rakbank.ae (under Accounts > Current Account > Information 
& Tools > Service and Price Guide) 

VAT at the current rate of 5% will be levied on the Bank’s fees 
and charges, as applicable under UAE law.

RAKvalue is offered in 3 sets of selected benefits (Extra, Superior 
or Ultimate) that give you unmatched savings, convenience and 
privileges. For a nominal recurring fee, you can add any one of these 
3 collections to your AED Current Account. 

RAKvalue Fee(AED)/Month
Extra 50

Superior 80

Ultimate 120

For more information on the benefits covered under each set, 
you can find them on www.rakbank.ae (under Accounts > Current 
Accounts > Suggested Products > RAKvalue)

8. Risks & Limitations
 • Cheque book/Debit Card  is issued only for AED denominated 

Account.

 • If a cheque issued on the Account  is returned, the following 
may apply:

 • Reporting your Account  to AECB.

 • Account closure. 

 • The beneficiary can approach the Bank and request for 
partial payment of the cheque.

 • Difficulty in availing Loans or Credit Card from RAKBANK 
and other banks.

 • Debit card is required for accessing Digital Banking facilities, 
and hence, for currencies other than AED, you will not be 
able to get access to Digital Banking unless you have another  
transactional account that provides you with a debit card.

معدل الفائدة هو معدل سنوي ثابت، يستحق يوميً ويطبق شهريً، على  •
النحو التالي

متوسط الرصيد x المعدل السنوي x عدد األيام / 365

الفائدة )% سنويًا(العملة 

0الدرهم اإلماراتي 

0الدوالر األمريكي

0جنيه استرليني

0.60 -ين يابانى

7. رسوم وتكاليف المنتج   

المبلغالرسوم

3,000 درهــم إماراتــي / أو مــا يعادله الحد األدنى لمتوسط الرصيد الشهري
)حســب عملة الحســاب( 

الرســوم الشــهرية لعــدم الحفــاظ علــى 
الحــد األدنــى لمتوســط الرصيــد الشــهري

25 درهم إماراتي 

 إغالق رصيد الحساب خالل
الـ6 أشهر األولى

100 درهم إماراتي 

ــم  ــى تعامالتك ــق عل ــة تنطب ــوم عام ــاك رس ــون هن ــد تك ــك ، ق ــى ذل ــة إل باإلضاف
معنــا. يمكــن االطــالع علــى جــدول الرســوم الخــاص بنــا علــى موقعنــا علــى 
شــبكة األنترنــت: www.rakbank.ae )تحــت قســم الحســابات < الحســاب الجــاري 

< المعلومــات واألدوات < دليــل الخدمــات واألســعار(
ــغ %5 علــى  ــي البال ــة بالمعــدل الحال ســيتم فــرض ضريبــة القيمــة المضاف
ــارات  ــة اإلم ــون دول ــب قان ــق بموج ــو مطب ــا ه ــك، كم ــف البن ــوم وتكالي رس

ــدة. ــة المتح العربي
يتــم تقديــم راك فاليــو فــي 3 مجموعــات )اإلضافيــة أو الراقيــة أو األولــى( والتــي 
توفــر مزايــا مختــارة تمنحــك مدخــرات ال مثيــل لهــا، وراحــة وامتيــازات. مقابــل رســوم 
متكــررة رمزيــة. يمكنــك إضافــة أي مــن هــذه المجموعــات الثــالث إلــى حســابك 

الجــاري بالدرهــم اإلماراتــي. 

الرسوم الشهرية بالدرهمراك فاليو 

50اإلضافية

80الراقية

120األولى

لمزيــد مــن المعلومــات حــول المزايــا التــي تغطيهــا كل مجموعــة، يمكنكــم 
ــاب  ــابات < الحس ــراد < الحس ــت األف ــى www.rakbank.ae )تح ــا عل ــور عليه العث

الجــاري < حســابات راك بنــك األخــرى <  راك فاليــو الحســابات(

8. المخاطر والقيود
يتــم إصــدار دفتــر الشــيكات / بطاقــة الخصــم للحســاب ذات العملــة بالدرهــم  •

اإلماراتــي فقــط
إذا تم إسترجاع شيك مسحوب على الحساب، فسيتم تطبيق ما يلي: •

اإلبالغ عن حسابكم لدى مكتب اإلتحاد اإلئتماني  •
إغالق الحساب  •
يمكــن للمســتفيد التوجــه إلــى البنــك وطلــب ســداد جــزء مــن مبلــغ  •

الشــيك
ــن  • ــك وم ــن راك بن ــان م ــات اإلئتم ــروض أو بطاق ــب ق ــدم بطل ــة التق صعوب

ــرى. ــوك األخ البن
الخدمــات  • تطبيــق  واســتخدام  للتســجيل  خصــم  بطاقــة  وجــود  يتعيــن 

لــن  األخــرى،  للعمــات  بالنســبة  وبالتالــي،  البنكيــة،  الرقميــة  المصرفيــة 
يتمكــن العميــل مــن اســتخدام خدمــات المصرفيــة الرقميــة إال إذا كان لديــه 

حســاب معامــالت آخــر يوفــر بطاقــة الخصــم.
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Warnings 

• Current Accounts in AED, USD & GBP are non-interest 
bearing while JPY (Japanese Yen), are subject to negative 
interest charges. Applicable negative interest will be 
debited from the available balance. This may cause 
reducing available balance even without customer 
induced withdrawals. 

• The Bank may close the Account if KYC or identification 
documents are not updated regularly, or if required 
as internal policies or upon request from regulatory / 
judiciary entities. 

9. Customer Rights & Obligations 
You are required to:

 • Review this document and all other terms & conditions set out 
in the application form in detail;

 • Regularly check our website (www.rakbank.ae) for updates;

 • Notify the Bank in writing if there is a change in your 
employment or income details, contact details, residential 
status, identification details, financial details or any other 
material information as declared in the application form; and

 • Always safeguard sensitive banking details such as account 
number, cheque book, debit card, login ID, passwords, pin 
number etc.

10. Key Terms & Conditions 
 • An initial deposit of AED 3,000/ equivalent to AED 3,000 for other 

currencies should be made at the time of opening the account.

 • The Bank may amend the features, fees, charges, terms & 
conditions of the Account  on 60 days’ notice to you in advance.

 • The Bank may amend the interest rates for the Account  on 30 
days’ notice to you in advance.

 • If the Account  is not used for a period of 1 year, it will be 
designated as inactive  and you will not be able to transact 
unless activated again. 

 • If the Account balance is not sufficient to settle outstanding 
dues, these will be recovered as and when the Account is 
funded or alternatively from any other account held by the 
customer with the Bank.

I/We confirm that I/we have been provided with this Key Fact 
Statement prior to my application for the Account and have read 
and understood this Key Fact Statement.

Name

Date

Signature

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

تحذير  
الحســاب الجــاري بعمــات الدرهــم اإلماراتــي، الــدوالر األمريكــي  •

والجنيــه اإلســترليني ال يحتســب عليــه فائــدة بينمــا عمــات 
ــيتم  ــة وس ــلبية ثابت ــدة س ــوم فائ ــع لرس ــي، تخض ــن اليابان الي
خصــم الفائــدة الســلبية المطبقــة مــن الرصيــد المتــاح. قــد 
يتســبب هــذا فــي نقــص الرصيــد المتــاح بــدون إجــراء عمليــات 

ــل. ــل العمي ــن قب ــحب م س

يجــوز للبنــك إغــاق الحســاب إذا لــم يتــم تحديــث البيانــات  •
الشــخصية أو المســتندات التعريفيــة بإنتظــام، أو إذا لــزم األمــر 
كسياســات داخليــة أو بنــاًء علــى طلــب الهيئــات التنظيميــة / 

ــة. القضائي

9. التزامات العميل
يتوجب على العميل ما يلي: 

مراجعــة هــذا المســتند وجميــع الشــروط واألحــكام األخــرى المنصــوص عليهــا  •
فــي نمــوذج طلــب فتــح الحســاب بالتفصيــل؛

اإلطــالع علــى موقعنــا اإللكترونــي )www.rakbank.ae( بإنتظــام لمتابعــة  •
ــات؛ التحديث

إخطــار البنــك كتابيــً ألي تغييــر فــي العمــل أو الدخــل، أو أي تغييــر فــي بيانــات  •
االتصــال، حالــة اإلقامــة، البيانــات التعريفيــة، الماليــة أو أي معلومــات أساســية 

أخــرى قــد ذكــر فــي نمــوذج الطلــب؛ و
ــات المصرفيــة الخاصــة والحساســة دائمــً مثــل رقــم الحســاب،  • ــة البيان حماي

ــات تســجيل الدخــول، كلمــات المــرور  ــة الخصــم، بيان ــر الشــيكات، بطاق دفت
والرقــم الســري ومــا إلــى آخــره.

10. الشروط واألحكام الرئيسية 

يتعيــن إيــداع مبلــغ مبدئــي بمبلــغ 3,000 درهــم إماراتــي / أو مــا يعادلــه  •
بالعمــالت األخــرى عنــد فتــح الحســاب.

يجــوز للبنــك تعديــل خصائــص، رســوم، مصروفــات، شــروط وأحــكام الحســاب  •
فــي غضــون 60 يومــً مــن إخطاركــم مقدمــً.

يجــوز للبنــك تعديــل أســعار الفائــدة للحســاب فــي غضــون 30 يومــً مــن  •
إخطاركــم مقدمــً.

ــاب  • ــه بحس ــيتم صنف ــد، فس ــام واح ــدة ع ــاب لم ــتخدام الحس ــم إس ــم يت إذا ل
غيــر نشــط ولــن يتمكــن العميــل مــن إجــراء أي معامــالت فــي الحســاب إن لــم 

يتــم تفعيلــه مــرة أخــرى.
إذا كان رصيــد الحســاب غيــر كاٍف لتســوية المبالــغ المســتحقة، فســيتم  •

تحصيلهــا عندمــا يتــم تمويــل الحســاب أو مــن خــالل  أي حســاب آخــر تحتفظوا 
بــه لــدى البنــك.

ــق  أنا/نحــن نؤكــد أنني/أننــا تمكنــا مــن الحصــول علــى مســتند ملخــص الحقائ
الرئيســية للمنتــج هــذا قبــل تقديــم طلبنــا للحصــول علــى هــذا الحســاب وقــد 

قمنــا بقــراءة وفهــم هــذا الملخــص كامــاًل. 

االسم

التاريخ

التوقيع

contactus@rakbank.ae ألي مالحظــات أو للشــكاوي، تواصــل معنــا عبــر 
أو اتصل بنا على 0000 213 04 أو قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت.


