
)درهم اإماراتي( الر�سوم ال�سنوية 

مجاناً مدى الحياة البطاقة الرئي�سية 

مجاناً مدى الحياة البطاقة الإ�سافية 

ر�سوم التمويل )�سهرياً( 

 ٪3.45 الم�ستريات 

٪1.50  
1
عمليات تحويل الر�صيد

 ٪2.25  
2
�صيكات بطاقة الئتمان

 ٪3.45  
2
ال�صحوبات النقدية

 ٪2   
2
�صمارت كا�ش

ر�سوم ونفقات اأخرى

3٪ اأو 99 درهماً )اأيهما اأكثر( ر�صم ال�صحوبات النقدية  

75 ر�صم ا�صتبدال البطاقة 

285 ر�صم تجاوز الحد الم�صموح 

 230 ر�صم الدفعات المتاأخرة 

45 )لكل ك�صف ح�صاب( �سورة طبق الأ�صل عن ك�صف الح�ساب )قبل اآخر ك�صف( 

100 ر�صم ال�صيك المرتجع 

65 ر�صم ن�صخة ق�صيمة الم�ستريات 

100 ر�صوم �صركات التو�صيل العالمية 

1٪ )50 درهم كحد اأدنى، 250 درهم كحد اأق�صى( ر�صوم معامالت �صيكات بطاقة الئتمان 

100 ر�صوم اإجراءات خدمة �صمارت كا�ش 

49 درهم 3 اأ�صهر  ر�صوم المعامالت لخطة ال�صداد المي�صرة عند ال�صراء 

49 درهم 6 اأ�صهر  من المحالت الم�صاركة 

٪1.5 9 اأ�صهر    

٪2  ً 12 �صهرا   

الت�صوية المبكرة/ر�صوم اإلغاء معامالت

تحويل الر�صيد/�صيكات بطاقة الئتمان/

�صمارت كا�ش/جميع خطط ال�صداد المي�صرة

249 )�صيتم احت�صاب الفائدة على ال�صهر الحالي بالكامل( 

ر�سوم المعامالت خارج الدولة

3
2.1٪ من مبلغ المعاملة التي تتم بعملة غير الدرهم الإماراتي 

2.5٪ من مبلغ المعاملة التي تتم بالدرهم الإماراتي 

٪0.99 برنامج تاأمين حماية بطاقة الئتمان )في ك�صف الح�صاب ال�صهري( 

3 )لكل معاملة( ر�صوم الدفع عبر مراكز ال�صرافة 

بطاقة هاي فالير بالتينوم االئتمانية

من راك بنك

لئحة الخدمات والأ�صعار �صارية من 01-01-2020
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ال�صفحة 1 من 2



75  
4
ر�صوم التحويالت النقدية الدولية

50  
5
ال�صتف�صار عن التحويالت النقدية الدولية

ر�صوم اإ�صدار �صيك م�صرفي ل�صترداد

25 الر�صيد الزائد في البطاقة 

لغاية 1٪ من مبلغ البطاقة المتبقي ر�صوم اإعادة الجدولة 

525 ر�صوم التنازل عن بالغ اأو ق�صية 

ل�صيء طلب ك�صف ح�صاب اإلكتروني 

5 للك�صف الواحد  طلب تو�صيل ك�صف ح�صاب مطبوع 

 50 خطاب مديونية/براءة ذمة 

�صروط ال�صداد

3٪ اأو 100 درهم )اأيهما اأكثر( الحد الأدنى للمبلغ المتوجب دفعه 

عدد الأيام بدءاً من تاريخ ك�صف الح�صاب 

ً 25 يوما وحتى تاريخ ا�صتحقاق الدفع 

لغاية 55 يوماً اأطول فترة لل�صداد دون احت�صاب الفائدة )على الم�صتريات( 

 

80٪ من حد بطاقة الئتمان حد ال�صحوبات النقدية  

1(  ل تطبق ر�صوم المعاملة على هذه المعامالت لتحويل الر�صيد. تُطبق ر�صوم التمويل ابتداءً من تاريخ المعاملة حتى 

ت�صديد المبلغ بالكامل. 

تُطبق ر�صوم التمويل ابتداًء من تاريخ المعاملة حتى ت�صديد المبلغ بالكامل.  )2

3(  يتم احت�صاب هذه الر�صوم اإلى جانب ر�صوم اإجراء المعاملة من قبل ما�صتركارد انترنا�صيونال اأو فيزا انترنا�صيونال وهي 

تُطبق على المعامالت التي تُنفذ باأي عملة غير الدرهم الإماراتي )1.15٪ تقريباً(.

يتم احت�صاب التحويالت الدولية كمعاملة �صحوبات نقدية. ر�صوم ال�صحوبات النقدية لن تطبق.  )4

تُطبق ر�صوم البنك الدولية، اإن وجدت.    )5

يرجى مالحظة االآتي:

•   تخ�صع ر�صوم التمويل ال�صهرية لزيادة بن�صبة 0.5٪ في حالة تجاوز موعد دفع م�صتحقات البطاقة في ك�صف 
الح�صاب ال�صابق. يعتبر الح�صاب متجاوزاً لتاريخ ال�صتحقاق في حالة عدم تلقي الحد الأدنى للمبلغ الم�صتحق 

قبل تاريخ ا�صتحقاق ال�صداد. بعد ذلك، �صتطبق ر�صوم التمويل ال�صهرية ال�صائدة على منتج التمويل ما لم 

يتجاوز ح�صاب البطاقة تاريخ ا�صتحقاق ك�صوفات الح�صاب ال�صابقة والحالية.

•   لن يتم فر�ش ر�صوم التمويل على ر�صيد الم�صتريات غير المدفوعة في حال تم دفع كامل المبلغ الم�صتحق 
على ر�صيد ك�صف   الح�صاب في تاريخ ا�صتحقاق الدفع اأو قبل ذلك.

•   لن يتم فر�ش ر�صوم تاأخير للدفع في حال دفع الحد الأدنى من المبلغ الم�صتحق في تاريخ ال�صتحقاق اأو قبل ذلك 
التاريخ.

•  يبداأ تطبيق هذه الر�صوم في 2020-01-01 وهي خا�صعـة للتغيير دون ا�صعار.

•    يتم ح�صاب النفقات الإ�صافية كالبريد والتلك�ش والتو�صيل عبر ال�صركات والفاك�ش والر�صوم القانونية وما اإلى 
ذلك عند اللزوم.

•  تتوفر تفا�صيل الر�صوم الأخرى غير الم�صار اإليها في هذا الدليل عند الطلب.

•  لمزيد من التفا�صيل عن برنامج حماية بطاقة الئتمان، يرجى الرجوع اإلى اأحكام و�صروط البرنامج.

بطاقة هاي فالير بالتينوم االئتمانية

من راك بنك )تابع(

لئحة الخدمات والأ�صعار �صارية من 01-01-2020

توافقاً مع تطبيق �سريبة القيمة الم�سافة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 1 يناير 2018 �سيتم فر�ض ن�سبة 5% على ر�سوم 

وم�سروفات راك بنك المحددة هنا، حيثما ينطبق ذلك وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
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