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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 allows you to buy and sell gold digitally based on 
the banks prevailing gold buy and sell rates. Gold buy and sell 
transactions are executed on a linked transaction account with 
the bank.     

2. Product Type
This Account is conventional (Non-Islamic) and there is no Islamic 
variant for this product.

3. Eligibility
The account is available to individual customers  who hold a RAKBANK 
current or savings Account (residents and non-residents), with a 
minimum age requirement of 21 years. 

4. Key Features

5. Processing Time
Your account can be opened instantly via Digital Banking if you are 
an existing customer and having access to digital banking.

If you are new to RAKBANK, you will have to open a transactional 
account alongside the Gold account by visiting any of our branches. 
The account will take 2 business days to be opened from signing 
the application form and submission of required documents to us.

6. Interest Rate and Calculations
Interest rate is not offered on balances maintained in this Account.

ملخص الحقائق الرئيسية
KEY FACT STATEMENT

Gold Account
“Account”

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. 

نحــن بنــك رأس الخيمــة الوطنــي )ش.م.ع.( ) »البنــك« أو »راك بنــك«(، بنــك تجــاري 
منظــم ومرخــص مــن خــال البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 
يمكنكــم إرســال اإلشــعارات عبــر العنــوان البريــدي، أو الفاكــس أو عبــر البريــد 

اإللكترونــي المذكــور أدنــاه:
العنوان:  ص.ب. 1531 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

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

1. وصف الحساب
ــاًء علــى  ــً بن ــع الذهــب إلكتروني يمنحكــم هــذا الحســاب القــدرة علــى شــراء وبي
ــيتم  ــرة. . وس ــك الفت ــي تل ــوك ف ــدى البن ــائدة ل ــب الس ــع الذه ــراء وبي ــعار ش أس
ــذا  ــط به ــات المرتب ــاب المعام ــى حس ــب عل ــراء الذه ــع و ش ــات بي ــذ معام تنفي

ــك.  ــع البن ــاب م الحس

2. نوع المنتج
هذا الحساب متوفر ضمن المنتجات التقليدية )الغير إسامية( فقط. 

3. أهلية القبول
هــذا الحســاب متــاح للعمــاء األفــراد حاملــي حســاب جــاري أو حســاب توفيــر مــع راك 

بنــك )مقيميــن أو غيــر مقيميــن(، مــع الحــد األدنــى للعمــر 21 عاًمــا.

4. الخصائص األساسية 

5. فترة إتمام الطلب 
يمكنكــم فتــح الحســاب علــى الفــور عبــر الخدمــات المصرفيــة الرقميــة إذا كنــت 

ــا ولديكــم تطبيــق الخدمــات المصرفيــة الرقميــة. عميــًا حالًي
إذا كنتــم عمــاء جــدد لــدى راك بنــك، يتعيــن عليكــم فتــح حســاب معامــات إلــى 
جانــب حســاب الودائــع المتكــررة وذلــك عــن طريــق زيــارة أى فــرع مــن فروعنــا. 
ســوف يســتغرق فتــح هــذا الحســاب 2 يــوم عمــل اعتبــارًا مــن تاريــخ توقيــع نمــوذج 

ــة الكاملــة. ــم المســتندات المطلوب الطلــب وتقدي

6. معدالت وحساب الفائدة 
هذا الحساب ال يوفر الفائدة على األرصدة المحفوظة في هذا الحساب.

حساب جولد
“الحساب”

وفر بانتظام عن طريق
إعداد التعليمات الدائمة في الحساب

Save regularly by setting up
standing instruction

Option to start saving
gold from 1 gram

خيار التوفير يبدأ
من ١ جرام ذهب 

إمكانية الشراء / البيع
في أي وقت من خالل تطبيق

الخدمات الرقمية البنكية من راك بنك
Buy / Sell gold digitally at your convenience

through RAKBANK Digital Banking

Dedicated branch for redemption
of physical gold (Oud Metha Branch)

فرع مخصص ل�سترداد
الفعلي للذهب (فرع عود ميثاء).
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7. Product Fees and Charges
 • Applicable redemption fees (per bar) for physical gold as per 

published Schedule of Fees & Charges 

 • Physical Gold custody charge of AED 250/Month if not 
collected from RAKBANK branch within 1 month

 • Buy/Sell Gold – No charges apply 

 • Standing Order Set Up – Free 
In addition, there may be standard fees which apply to your dealings 
with us. Our schedule of fees can be found at www.rakbank.ae 
(under Accounts > Gold 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.

Warning 

• RAKBANK prevailing Gold rate is subject to market 
price fluctuations and customer may lose value of the 
purchased gold if the sell rate goes below buy rate. 

• 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.

8. Risks & Limitations
 • Funding of value for purchasing gold must be done from own 

RAKBANK current or savings account. 

 • Physical redemption of gold can be availed for minimum 10 
grams and maximum 5Kg per day.

 • Physical redemption of Gold may take 3 to 5 days to execute.

 • Physical redemption of Gold may be suspended by the Bank 
from time to time or such facility may be offered on case to 
case basis. 

 • Prevailing Buy/Sell rate of Gold is displayed only on RAKBANK 
Digital Banking platform.

 • Any adverse impact on the linked transactional account will 
also apply to Gold Account.

9. Customer 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 a/c number, 
cheque book, Debit Card, login ID, passwords, pin number etc.

7. رسوم المنتج وتكاليفه 
الرســوم المطبقــة لإلســترداد الفعلــي للذهــب )لــكل ســبيكة( وفقــً لدليــل  •

الخدمــات واألســعار المطبــق فــي ذلــك الوقــت.
يتــم  • لــم  إذا  درهمــً شــهريً   250 بقيمــة  الفعليــة  الذهــب  رســوم حفــظ 

تحصيــل الذهــب مــن فــرع راك بنــك خــال شــهر واحــد
شراء / بيع الذهب – ال يوجد رسوم   •

ضبط تعليمات ألمر الشراء - مجانً. •
ــم  ــى تعاماتك ــق عل ــة تنطب ــوم عام ــاك رس ــون هن ــد تك ــك ، ق ــى ذل ــة إل باإلضاف
معنــا. يمكــن االطــاع علــى جــدول الرســوم الخــاص بنــا علــى موقعنــا علــى 
شــبكة األنترنــت: www.rakbank.ae )تحــت قســم الحســابات < حســاب جولــد < 

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

تحذير  
يخضع السعر السائد للذهب لدى راك بنك إلى تقلبات أسعار  •

السوق وقد يفقد العميل القيمة عند شراء الذهب بالسعر 
المطبق.

يجوز للبنك إغالق الحساب إذا لم يتم تحديث البيانات  •
الشخصية أو المستندات التعريفية بإنتظام، أو إذا لزم األمر 

كسياسات داخلية أو بناًء على طلب الهيئات التنظيمية / 
القضائية.

8. المخاطر والقيود
يتعيــن أن يتــم تمويــل قيمــة شــراء الذهــب مــن حســاب راك بنــك الجــاري أو  •

حســاب التوفيــر.

ــد  • ــرام كح ــدار  10 ج ــب بمق ــي للذه ــترداد الفعل ــن اإلس ــتفادة م ــن اإلس يمك
ــد. ــوم الواح ــي الي ــى ف ــد أقص ــم كح ــى و5 كج أدن

قد يستغرق اإلسترداد الفعلي للذهب من 3 إلى 5 أيام للتنفيذ. •

يجــوز للبنــك تعليــق اإلســترداد الفعلــي للذهــب مــن وقــت آلخــر أو قــد يتــم  •
تقديــم هــذه التســهيات علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة.

يتــم عــرض ســعر البيــع / الشــراء المباشــر للذهــب فقــط علــى تطبيــق  •
الرقميــة. المصرفيــة  الخدمــات 

ــى  • ــً عل ــينطبق أيض ــط س ــات المرتب ــاب المعام ــى حس ــلبي عل ــر س أى تأثي
ــد. ــاب جول حس

9. التزامات العميل
يتوجب على العميل ما يلي: 

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

اإلطــاع 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.
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10. Key Terms & Conditions 
 • The Bank may amend the features, fees, charges, terms & 

conditions of the Account on 60 days’ notice to you in advance.

 • Gold rates are based on market rates which are updated 
regularly, and will be applied for buying and selling gold. 
Hence, no notice period will apply.

 • If the transaction Account linked to the Gold 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.

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.

10. الشروط واألحكام الرئيسية 
يجــوز للبنــك تعديــل خصائــص، رســوم، مصروفــات، شــروط وأحــكام  الحســاب  •

فــي غضــون 60 يومــً مــن إخطاركــم مقدمــً.

تعتمــد أســعار الذهــب علــى أســعار الســوق التــي يتــم تحديثهــا بانتظــام،  •
ــاب.  ــذا الحس ــة به ــراء المتصل ــع والش ــعار البي ــى أس ــا عل ــيتم تطبيقه وس

ــعار. ــرة إش ــق أي فت ــم تطبي ــن يت ــي، ل وبالتال

ــد،  • ــام واح ــدة ع ــد لم ــاب جول ــل بحس ــاب المتص ــتخدام الحس ــم إس ــم يت إذا ل
إجــراء  مــن  العميــل  يتمكــن  ولــن  فعــال  غيــر  حســاب  إعتبــاره  فســيتم 

المعامــات مــا لــم يتــم تنشــيطه مــرة أخــرى.

ــق  أنا/نحــن نؤكــد أنني/أننــا تمكنــا مــن الحصــول علــى مســتند ملخــص الحقائ
الرئيســية للمنتــج هــذا قبــل تقديــم طلبنــا لفتــح الحســاب وقمنــا بقــراءاة وفهــم 

ملخــص الحقائــق الرئيســية هــذا. 

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.


