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BUSINESS BANKING

Business Equipment / Asset Based Finance Service and Price Guide (excluding VAT)
Schedule of Fees & Charges with effect from 24-06-2022

Cheque presented through clearing Free

EMI Return Charges – Cheque/Standing Instruction (for each installment) AED 250

Late Payment Fees (for each installment*) AED 250

Security Cheque return AED 100

Early Settlement charges 2% of the outstanding loan amount being settled

Liability Certificate AED 250

Processing Fees 1% of the finance amount , subject to a maximum 
of AED 5,000

AECB charges at disbursal AED 100

Other Services (Recurring as Applicable)

Temporary Release Letter AED 200 (subject to Security Deposit and Bank’s 
approval)

Permanent release charges – collected upfront AED 100 per unit

Change of Post Dated Cheques (PDCs) AED 200

Repayment schedule letter AED 100

Request for NOC for number plate/colour/body or fitment change AED 100

Balance Confirmation Letter Or Statement of Account (SOA) letter AED 100

All other services AED 100

Important Notes
• All RAKBANK charges are subject to changes with prior written notice to customers at the sole discretion of the Bank.
• 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.

Warnings
• If you pay off the Loan prior to the due date, you will pay early settlement charges at the rates described above.
• If you are late in payment or fail to make a payment on the due date, you will pay a late payment fees at the rates described 

above.

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 regulated and licensed by the Central Bank of UAE.
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Emirates Integrated Registries Company (EIRC) Service and Price Guide (excluding VAT)
Schedule of Fees & Charges with effect from 24-06-2022

Updation of the EIRC portal (Recurring as applicable)

Notice of Security Right

Creation AED 100

Amendment AED 100

Termination Nil

Continuation AED 100

Objection AED 100

Revocation of Objection AED 100

Court Ordered Termination Nil

Sale of Asset AED 100

Petition for Possession AED 100

Offer to Acquire AED 100

Offer of Redemption AED 100

Acceptance of Redemption Offer AED 100

Order for Possession AED 100

Notice of Attachment

Creation AED 200

Amendment AED 200

Termination AED 200

Notice of Prior Security Right

Creation AED 50

Amendment AED 100

Termination Nil

Continuation AED 100

Objection AED 100

Revocation of Objection AED 100

Court Ordered Termination Nil

Sale of Asset AED 100

Petition for Possession AED 100

Offer to Acquire AED 100

Offer of Redemption AED 100

Acceptance of Redemption Offer AED 100

Order for Possession AED 100

Data obtention from the EIRC portal
Printout of Certificate of EIRC Search AED 200

Important Notes
• All RAKBANK charges are subject to changes with prior written notice to customers at the sole discretion of the Bank.
• 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.



الخدمات المصرفية لألعمال

دليل خدمات وأسعار معدات األعمال / التمويل القائم على األصول )ال تشمل ضريبة القيمة المضافة(
جدول الرسوم والنفقات سارية من 24-06-2022

مجانًارسوم الشيكات المقدمة من خالل المقاصة
250 درهمرسوم الشيكات المرتجعه )لكل قسط(

250 درهمرسوم المدفوعات المتأخرة )لكل قسط(

100 درهمإعادة شيك الضمان

%2  من مبلغ القرض المستحق والذي يتم تسويتهرسوم التسوية المبكرة

250 درهمشهادة مديونية

%1 من قيمة التمويل، بحد أقصى 5000 درهمرسوم اإلجراءات

100 درهمرسوم التقرير الصادر عن شركة اإلتحاد للمعلومات االئتمانية عند الصرف

خدمات أخرى )متكررة حسب االقتضاء(
200 درهم )تخضع إليداع ضمان وموافقات البنك(رسالة براءة ذمة مؤقتة

100 درهم لكل شهادةرسوم براءة ذمة دائمة - مستلمة مقدمًا

200 درهمتغيير الشيكات مؤجلة الدفع

100 درهمرسالة جدولة األقساط

100 درهمطلب رسالة عدم ممانعة لتغيير اللوحة/اللون/جسم السيارة أو التجهيزات

100 درهمرسالة تأكيد أو خطاب كشف حساب

100 درهمجميع الخدمات األخرى

مالحظات مهمة
تخضع جميع رسوم وأسعار راك بنك للتغييرات بإخطار كتابي مسبق للعمالء وفقًا لتقدير البنك المطلق. 	
توافقــًا مــع تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2018 ســيتم فــرض نســبة  %5 علــى رســوم ومصروفــات راك بنــك  	

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

تحذيرات
إذا تم سداد القرض قبل تاريخ اإلستحقاق، عندئذ يتعين دفع رسوم الدفع المسبق بالمعدالت الموضحة أعاله. 	
إذا تأخرتم أو تخلفتم عن السداد في تاريخ اإلستحقاق، عندئذ يتعين دفع رسوم تأخير السداد بالمعدالت الموضحة أعاله. 	

 1 من 2

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.



 2 من 2

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.

الخدمات المصرفية لألعمال

دليل خدمات وأسعار شركة اإلمارات للسجالت المتكاملة )EIRC( )ال تشمل ضريبة القيمة المضافة(
جدول الرسوم والنفقات سارية من 24-06-2022

تحديث بوابة اإلمارات لتسجيل األصول المنقولة والمرهونة )تتكرر حسب االقتضاء(

إشعار حق الضمان

100 درهمإنشاء

100 درهمتعديل

ال توجدإنهاء

100 درهمتمديد/ استمرار

100 درهماعتراض

100 درهمإلغاء اإلعتراض

ال توجدإلغاء أمر المحكمة 

100 درهمبيع أصول

100 درهمالتماس للحيازة

100 درهمعرض اإلستحواذ

100 درهمعرض اإلسترداد

100 درهمقبول عرض اإلسترداد

100 درهمطلب للحيازة

إشعار المرفقات

200 درهمإنشاء

200 درهمتعديل

200 درهمإنهاء

إشعار حق الضمان المسبق

50 درهمإنشاء

100 درهمتعديل

ال توجدإنهاء

100 درهمتمديد/ إستمرار

100 درهماالعتراض 

100 درهمإلغاء اإلعتراض

ال توجدإلغاء أمر المحكمة 

100 درهمبيع أصول

100 درهمالتماس للحيازة

100 درهمعرض االستحواذ

100 درهمعرض االسترداد

100 درهمقبول عرض االسترداد

100 درهمطلب للحيازة

البيانات الصادرة من شركة اإلمارات للسجالت المتكاملة

200 درهمطباعة شهادة البحث الخاصة بشركة اإلمارات للسجالت المتكاملة

مالحظات هامة
تخضع جميع رسوم وأسعار راك بنك للتغييرات بإخطار كتابي مسبق للعمالء وفقًا* لتقدير البنك المطلق. 	
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. PP
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