
بنك رأس الخيمة الوطني )ش. م. ع.( هو بنك تجاري منظم 
ومرخص من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

 بعرض الفائدة اإلضافية )أغسطس 2022(
للحساب التجاري

ــدءًا مــن 1 أغســطس 2022 حتــى 31 ديســمبر 2022 . 	 ــز التنفيــذ والســريان ب ــرض«( هــذا حي ــدة اإلضافيــة )أغســطس 2022( )»الع يدخــل عــرض الفائ

)شــامًا كا التاريخيــن( )»فتــرة العــرض«( مــا لــم يخضــع للتمديــد أو اإلنهــاء بالتوافــق مــع شــروط العــرض هــذا. هــذا العــرض متوفــر للعمــاء المؤهليــن 

لــدى بنــك رأس الخيمــة الوطنــي )ش. م. ع.( شــركة مســاهمة عامــة )»البنــك« أو »راك بنــك«( مــن حاملــي الحســابات التجاريــة األساســية. بمشــاركتك فــي 

هــذا العــرض، أنــت توافــق علــى االلتــزام بهــذه الشــروط واألحــكام )»شــروط العــرض«(. 

لكي تكون مؤهًا لتلقي العرض:. 	

)i( يجــب أن يكــون لديــك حســاب تجــاري جــاري مفتــوح بالدرهــم اإلماراتــي أو الــدوالر األمريكــي فعــال )أي يجــب أال يكــون موقوفــً أو جــرى إلغــاؤه أو إنهــاؤه( 

وفــي حــال جيــدة مــع راك بنــك وُمــدار بطريقــة صحيحــة وُمســتوفية للشــروط فــي جميــع األوقــات، بمــا فــي ذلــك وقــت قيــد أي فائــدة إضافيــة حســبما ُيحــدد 

البنــك وفــق تقديــره الخــاص والمطلــق )»الحســاب المســتوفي للشــروط«(،

)ii( خــال فتــرة العــرض، ال بــد مــن أن يكــون لديــك متوســط رصيــد شــهري ُيحتســب علــى أنــه مبلــغ أرصــدة الحســاب بنهايــة اليــوم وذلــك لجميــع األيــام 

وذلــك فــي شــهر تقويمــي بعينــه مقســومً علــى عــدد أيــام ذلــك الشــهر )»متوســط الرصيــد الشــهري«( بمبلــغ وقــدره 500,000 درهــم إماراتــي فأكثــر 

مــن ذلــك فــي حســابك المســتوفي للشــروط المفتــوح بعملــة الدرهــم اإلماراتــي أو بمبلــغ وقــدره 500,000 دوالر أمريكــي فأكثــر مــن ذلــك فــي حســابك 

المفتــوح بعملــة الــدوالر األمريكــي ومتوســط الرصيــد الشــهري هــذا المحتفــظ بــه فــي الحســاب ال بــد أن يكــون متزايــد فــي القيمــة مقابــل متوســط الرصيــد 

الشــهري للشــهر الســابق وذلــك فــي حســابك المســتوفي للشــروط )»متوســط الرصيــد الشــهري المتزايــد«(.

ــي ســعر الفائــدة الســائدة )»الفائــدة الســائدة«( علــى متوســط الرصيــد الشــهري الكامــل وذلــك بســعر فائــدة . 	 تســتحق بموجــب هــذا العــرض تلقِّ
يوافــق مســتوى متوســط الرصيــد الشــهري المبيــن فــي الجــدول أدنــاه. يرجــى ماحظــة أن أســعار الفائــدة الســائدة التاليــة تخضــع للتغييــر مــن حيــن آلخــر 

وُسيرســل لــك إخطــار مســبق مدتــه 0	 يومــً بــأي تغييــر.

مستوى سعر الفائدة السائدة )بالدرهم اإلماراتي( 

0	.0% سنويً 500,000 درهم إماراتي – 4,999,999.99 درهم إماراتي

5	.0% سنويً 5,000,000 درهم إماراتي –  4,999,999.99	 درهم إماراتي

5	.0% سنويً 5,000,000	 درهم إماراتي - فأكثر

مستوى سعر الفائدة السائدة )الدوالر األمريكي(

0	.0% سنويً 500,000 دوالر أمريكي  – 4,999,999.99 دوالر أمريكي

5	.0% سنويً 5,000,000 دوالر أمريكي –  9,999,999.99 دوالر أمريكي

5	.0% سنويً 0,000,000	 دوالر أمريكي - فأكثر

إلــى جانــب الفائــدة الســائدة، إذا اســتوفيت معاييــر االســتحقاق الــواردة فــي البنــد 	 أعــاه تتلقــى أيضــً فائــدة إضافيــة باألســعار الُمحــددة أدنــاه )»الفائــدة . 4

اإلضافيــة«( علــى متوســط الرصيــد الشــهري المتزايــد فــي حســابك المســتوفي للشــروط علــى مــدار فتــرة العــرض.

مستوى سعر الفائدة اإلضافية )بالدرهم اإلماراتي(

5	.0% سنويً 500,000 درهم إماراتي – 4,999,999.99 درهم إماراتي

0.50% سنويً 5,000,000 درهم إماراتي –  4,999,999.99	 درهم إماراتي

00.	% سنويً 5,000,000	 درهم إماراتي - فأكثر

 الشروط واألحكام



بنك رأس الخيمة الوطني )ش. م. ع.( هو بنك تجاري منظم 
ومرخص من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

توضيح )حساب الدرهم اإلماراتي(

  الدفعة اإلضافية
(درهم إماراتي تقريبًا)

 سعر الفائدة المستحق
 لمتوسط الرصيد الشهري

المتزايد سنويًا

 ُيستحق متوسط الرصيد
الشهري المتزايد لما يلي

الفائدة اإلضافية

متوسط الرصيد
الشهري فترة العرض

- - شهر المقارنة 500,000 يوليو 		0	
	04.	 %0.	5 500,000 	,000,000 أغسطس 		0	

		,			.	 %	.00  	6,000,000 	7,000,000 سبتمبر 		0	
4	6.6 %	.00 500,000 	7,500,000 أكتوبر 		0	

غير مستحق غير مستحق 0 900,000 نوفمبر 		0	
				.	 %0.50 5,600,000 6,500,000 ديسمبر 		0	

مستوى سعر الفائدة اإلضافية )بالدوالر األمريكي( 

5	.0% سنويً 500,000 دوالر أمريكي  – 4,999,999.99 دوالر أمريكي

0.50% سنويً 5,000,000 دوالر أمريكي –  9,999,999.99 دوالر أمريكي

00.	% سنويً 0,000,000	 دوالر أميركي - فكأثر

توضيح )حساب الدوالر األمريكي(

  الدفعة اإلضافية
(درهم إماراتي تقريبًا)

 سعر الفائدة المستحق
 لمتوسط الرصيد الشهري

المتزايد سنويًا

 ُيستحق متوسط الرصيد
الشهري المتزايد لما يلي

الفائدة اإلضافية

متوسط الرصيد
الشهري فترة العرض

- - شهر المقارنة 500,000 يوليو 		0	
	04.	 %0.	5 500,000 	,000,000 أغسطس 		0	

		,			.	 %	.00  	6,000,000 	7,000,000 سبتمبر 		0	
4	6.6 %	.00 500,000 	7,500,000 أكتوبر 		0	

غير مستحق غير مستحق 0 900,000 نوفمبر 		0	
				.	 %0.50 5,600,000 6,500,000 ديسمبر 		0	

ال ُيحسب متوسط الرصيد الشهري ومتوسط الرصيد الشهري المتزايد إال حسب مستوى الحساب وليس على مستوى الكيان.. 5

ُتحســب الفائــدة اإلضافيــة بنهايــة كل شــهر تقويمــي خــال فتــرة العــرض وُتقيــد إلــى الحســاب كل 	 أشــهر؛ أي فــي شــهر أكتوبــر 		0	 )للفصــل . 6

.)		.		.	0		 بتاريــخ  المنتهــي  )للفصــل   	0		 وينايــر   )	0.09.	0		 بتاريــخ  المنتهــي 

إذا قــرر البنــك أنــك غيــر مؤهــل لتلقــي الفائــدة اإلضافيــة أو االشــتراك فــي العــرض، أو كان لــدى البنــك علــم بأحــداث الحقــة قــد تعنــي أنــك قــد ال تســتحق . 7

تلقــي الفائــدة اإلضافيــة يحتفــظ البنــك بالحــق فــي اســترداد مبلــغ الفائــدة اإلضافيــة الُمســدد لــك أو خصــم قيمتــه )أو أي مبلــغ آخــر كمــا يــراه مناســبً( مــن 

أي حســاب قــد تحتفــظ بــه مــع البنــك.

يرجى الرجوع إلى دليل البنك للخدمات واألسعار المتاح على موقعنا اإللكتروني لاطاع على الرسوم والنفقات المطبقة.. 	

شــروط العــرض هــذه تحكــم العــرض حســبما ُيعدلهــا البنــك مــن وقــت آلخــر. ُتفســر شــروط العــرض والشــروط واألحــكام التــي تحكــم للحســابات التجاريــة . 9

علــى أنهــا اتفاقيــة واحــدة تحكــم العاقــة المصرفيــة العامــة بيــن العميــل والمصــرف. تظــل األحــكام والشــروط الحاكمــة للحســابات التجاريــة كاملــة النفــاذ 

واألثــر مــا لــم ُينــص علــى خــاف ذلــك صراحــًة فــي هــذه الوثيقــة. فــي حــال وجــود أي تعــارض بيــن الشــروط واألحــكام التــي تحكــم الحســابات التجاريــة وشــرط 

العــرض تســري شــروط العــرض فيمــا يتعلــق بالعــرض. تحمــل الكلمــات والعبــارات المحــددة فــي شــروط وأحــكام الحســابات التجاريــة المعانــي ذاتهــا 

المحــددة فــي هــذا المســتند مــا لــم يتطلــب الســياق خــاف ذلــك.




