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IMPORTANT NOTICE
This document sets out key information about Instant Money. 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, Instant Money. Instant Money will be documented in an 
application form which will include all the terms and conditions 
applicable to the Instant Money. 

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 the Instant Money
Instant Money gives eligible customers an option of taking loan 
over and above their existing credit card limit. Amounts are based 
on customer’s current salary. The amount is to be repaid in equal 
monthly instalments.

2. Product Type
The instant money product is available under conventional products. 

3. Requirements & Eligibility
Application for Instant Money can be taken by individual who: (a) is 
holding RAKBANK credit card (b) for salaried applicants, a minimum 
monthly salary of AED 5,000 (c) provides a security cheque for 
Principal Amount + Interest for the duration of the Instant Money.

4. Key Features 

5. Processing Time
Your Instant Money is subject to bank’s approval & will be issued 
within 3 business days of signing the application form and submission 
of required documents to us. 

6. Interest Rate
An interest rate of 2% reducing balance per month (24% per annum) 
which is equivalent to approximately 1.123% flat rate per month is 
applicable on the outstanding balance.

تنبيه هام
يعــرض هــذا المســتند المعلومــات األساســية للمــال الفــوري. 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 بأخــذ أو يلزمنــا بتقديــم 
ــذي  ــب ال ــوذج طل ــي نم ــوري ف ــال الف ــمي للم ــدم الرس ــيتم التق ــوري. س ــال الف الم

ــوري.  ــال الف ــة للم ــكام المطبق ــروط واألح ــع الش ــيتضمن جمي س

ــاري  ــك تج ــك“(، بن ــك“ أو ”راك بن ــي )ش.م.ع.( )”البن ــة الوطن ــك رأس الخيم ــن بن نح
ــدة.  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــزي لدول ــك المرك ــال البن ــن خ ــص  م ــم ومرخ منظ
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 :البريد اإللكتروني

1. وصف المال الفوري
ــة  ــلفة بقيم ــى س ــول عل ــارًا للحص ــن خي ــاء المؤهلي ــوري للعم ــال الف ــدم الم يق
ــم المبلــغ علــى أســاس  ــي للبطاقــة. يتــم تقدي ــي الحال أعلــى مــن الحــد اإلئتمان

ــاوية. ــهرية متس ــاط ش ــداده بأقس ــم س ــذي يت ــي وال ــل الحال ــب العمي رات

2. نوع المنتج
يتوفر منتج المال الفوري ضمن المنتجات التقليدية )غير إسامية( فقط. 

3. المتطلبات واألهلية
ــه  ــل لدي ــون العمي ــب أن: )أ( يك ــوري، يج ــال الف ــى الم ــول عل ــب الحص ــم طل لتقدي
بطاقــة إئتمانيــة مــن راك بنــك )ب( يكــون صاحــب راتــب شــهري ال يقــل عــن 5,000 
درهــم إماراتــي، )ج( يســتطيع تقديــم شــيك ضمــان مقابــل المبلــغ األساســي + 

ــدة المحتســبة علــى مــدة المــال الفــوري. الفائ

4. الخصائص األساسية 

5. وقت المعالجة
تخضــع طلــب المــال الفــوري إلــى موافقــة البنــك وســيتم صــرف المبلــغ خــال 3 

ــة.  ــم جميــع المســتندات المطلوب ــام عمــل مــن توقيــع نمــوذج الطلــب وتقدي أي

6. معدل الفائدة 
تطبــق معــدل الفائــدة بنســبة %2 شــهريًا كرصيد متناقص )بنســبة %24 ســنويًا( 

وهــو مــا يعــادل تقريبــًا %1.123 معــدل ثابــت شــهريًا علــى المبلــغ المســتحق:

Instant Money for Credit Card المال الفوري لبطاقة اإلئتمان

ملخص الحقائق الرئيسية
KEY FACT STATEMENT

رسوم المعالجة بنسبة %1 من مبلغ المال الفوري و تدفع مرة واحدة
One time processing fee of 1% of Instant Money amount 

قيمة السلفة أعلى من الحد اإلئتماني الحالي للبطاقة
Amounts over and above the customer’s existing credit card 
limit

معدل فائدة %2 كرصيد متناقص شهريًا )%24 سنويًا( 
Interest rate of 2% reducing balance per month (24% per 
annum)  

خيارات مرنة للسداد تصل إلى 48 شهرًا
Flexible Tenor options up to 48 months

تحويل الراتب غير إلزامي
No salary transfer required

للعمــاء  الفــوري  المــال  مبلــغ  علــى  الزيــادة  خدمــة  أيضــًا  تتوفــر 
الحاليين 

Instant Money Top-Up is also available for existing customers
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Example
If you are availing Instant Money of AED 50,000 for tenure of 12 
months, the interest amount is calculated as below:
50,000 x 12 x 1.123 = 673,800
673,800 / 100 = 6,738*

*The monthly flat rate may vary based on the amount and tenure.

Monthly installments is calculated under reducing balance method 
using the below formula:
EMI = [P x R x (1+R)^N] / [(1+R)^N-1]

Where P stands for the principal amount, R is the interest rate per 
month and N is the number of monthly instalments.

Example: 

[50,000 x 2% x (1+2%) ^12] / [(1+2%) ^12-1] = 4,727.98

Warning 

• If you pay off the Instant Money prior to the maturity 
date, you will pay early settlement charges on the 
outstanding amount of the Instant Money at the rate 
described below.

• If you are late in payment or fail to make the applicable 
payments on the due date, you will pay interest and 
late payment fee at the rates described below.

• If you fail to make a payment or otherwise breach 
Instant Money terms, this will be a default and the Bank 
will be entitled, among other things, to:
(a) cancel the Instant Money and demand full 

repayment immediately;
(b) report the default to the appropriate regulatory 

authorities including the UAE Central Bank, Al 
Etihad Credit Bureau and other credit rating 
agencies, which will affect your credit rating;

(c) bring legal proceedings against you

7. Instant Money Payment Methods
You can make the payment of your Instant Money dues 
through the following modes:

 • Cheques /cash payment at branches / RAKBANK ATMs
 • Through exchange houses
 • Set up standing instructions (partial or full) on RAKBANK 

or non-RAKBANK accounts 
 • Digital Banking channels (either through RAKBANK or 

other banks in UAE)
 • Through Automated Phone Service (IVR) for RAKBANK 

customers with current or savings accounts.

8.  Key Fees and Charges
 • Processing Fee is 1% of Instant Money amount, payable on or 

before the 1st monthly installment due date. 
 • Early settlement fee is 1% of Instant Money outstanding 

amount.

مثال
إذا كنتــم قــد طلبتــم مــال فــوري بقيمــة  50,000 درهــم إماراتــي لمــدة 12 شــهرًا، 

ــي. ــو التال ــى النح ــدة عل ــغ الفائ ــاب مبل ــيتم احتس فس
673,800 = 1.123 x 12 x 50,000

*6,738 = 100 / 673,800

* قد يختلف معدل الثابت الشهري بناًء على المبلغ والمدة.

ــة  ــتخدام الصيغ ــص باس ــد المتناق ــة الرصي ــًا لطريق ــهرية وفق ــاط الش ــب األقس احتس
التاليــة:

[1-N^(R+1)] / [N^(R+1) x R x P] =القسط الشهري
ــدة شــهريًا و N هــو  ــغ األساســي، و R هــو معــدل الفائ ــى المبل حيــث يشــير P إل

عــدد األقســاط الشــهرية.

مثال

4,727.98 = [1-12^(2%+1)] /  [12^ (2%+1) x 2% x 50,000]
  

تحذير  
إذا قمتــم بســداد المــال الفــوري قبــل تاريــخ االســتحقاق، فســوف  •

تدفــع رســوم الســداد المبكــر علــى المبلــغ المســتحق للمــال 
ــاه. ــح أدن ــدل الموض ــوري بالمع الف

إذا تأخرتــم أو تخلفتــم عــن ســداد الدفعــة المســتحقة فــي تاريــخ  •
الســداد  تأخيــر  رســوم  و  الفائــدة  تدفــع  فســوف  االســتحقاق، 

ــاه. ــة أدن ــدالت الموضح بالمع

الشــروط  • خالفتــم  أو  الدفعــة  ســداد  عــن  فشــلتم  إذا   
الخاصــة بالمــال الفــوري بشــكل أو بآخــر، فســوف يعــد هــذا إخــال 

ب: يقــوم  أن  أخــرى،  أمــور  بيــن  مــن  للبنــك  وســيحق 

إلغاء المال الفوري والمطالبة بالسداد الكامل فورًا.	أأ 

ــك 	بأ  ــي ذل ــا ف ــة بم ــلطات المعني ــى الس ــال إل ــن اإلخ ــاغ ع اإلب
البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومكتــب 
اإلتحــاد للمعلومــات اإلئتمانيــة ووكاالت التصنيــف اإلئتمانية 

األخــرى، ممــا ســيؤثر علــى تصنيفكــم اإلئتمانــي.

إتخاذ اإلجراءات القانونية ضدكم.	(أ 

7. وسائل سداد المال الفوري 
يمكنكم سداد مستحقات المال الفوري الخاص بكم من خال الوسائل التالية:

ــة  • ــي التابع ــراف اآلل ــات الص ــروع / ماكين ــدى الف ــدي ل ــع النق ــيكات/ الدف الش
ــراك بنــك. ل

من خال شركات الصرافة. •
ضبــط تعليمــات دائمــة )جزئيــة أو كاملــة( مــن خــال أي مــن حســابات راك بنك  •

أو مــن الحســابات البنكيــة األخــرى داخــل دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة.
القنــوات المصرفيــة الرقميــة )مــن خــال راك البنــك أو البنــوك األخــرى بدولــة  •

اإلمــارات العربيــة المتحــدة(.
ــابات  • ــاب الحس ــك أصح ــاء راك بن ــي )IVR( لعم ــف اآلل ــة الهات ــال خدم ــن خ م

الجاريــة أو حســابات التوفيــر.

8. الرسوم والمصاريف األساسية 
رســوم المعالجــة و تدفــع مــرة واحــدة بنســبة %1 مــن قيمــة المــال الفــوري،  •

ُتســدد فــي أو قبــل تاريــخ إســتحقاق القســط الشــهري.
رسوم السداد المبكر %1 من القيمة المستحقة للمال الفوري. •
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رسوم تأخير السداد 200 درهم إماراتي. •
رسوم اإللغاء 100 درهم إماراتي. •
ــغ 5%  • ــي البال ــدل الحال ــة بالمع ــة المضاف ــة القيم ــرض ضريب ــيتم ف س

علــى رســوم وتكاليــف البنــك، كمــا هــو مطبــق بموجــب قانــون دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

8. المخاطر والقيود 
ــاًء  • ــب بن ــة كل طل ــيتم مراجع ــبقًا، س ــه مس ــق علي ــًا مواف ــس عرض ــذا لي ه

ــك. ــة البن ــة لموافق ــون خاضع ــة وتك ــتندات المقدم ــى المس عل

ال يمكــن للعميــل إغــاق بطاقــة اإلئتمــان دون إغــاق حســاب المــال الفــوري.  •
يجــب تســوية مبلــغ المــال الفــوري المســتحق بالكامــل قبــل إغــاق البطاقــة. 
وبالتالــي، ســيتم تحميــل رســوم الســداد المبكــر علــى حســاب المــال الفــوري.

 10. إلتزامات العميل 
بدقــة، وتقديــم هويــة ســارية  • عــن دخلــه  الكشــف  العميــل  يجــب علــى 

أصليــة. بوثائــق  وإثباتهــا  الوظيفــة  عــن  صحيحــة  وتفاصيــل  المفعــول 
يكــون العميــل ملــزم بســداد مدفوعــات شــهرية مســتحقة بموجــب المــال  •

الفــوري وفــق تاريــخ االســتحقاق لتجنــب رســوم الســداد المتأخــر ورســوم 
ــل التموي

11. فترة التهيئة / إلغاء الشراء ) لديكم الحق في اإللغاء(
ــخ  ــام عمــل اعتبــارًا مــن تاري يجــوز للعميــل إلغــاء طلــب المــال الفــوري خــال 5 أي
توقيــع نمــوذج الطلــب ولــن يتــم صــرف المــال الفــوري حتــى إنتهــاء هــذه الفتــرة. 

إللغــاء الطلــب، يتعيــن عليكــم إرســال إخطــار كتابــي لنــا
 إذا قمتــم باإللغــاء، فســوف تدفــع الرســوم المذكــورة فــي نمــوذج الطلــب، حيثمــا 
ينطبــق. يمكنكــم التنــازل عــن الحــق لفتــرة اإلغــاء الشــراء وذلــك مــن خــال 

ــًا. ــا كتابي ــازل لن ــم طلــب التن تقدي

12. الشروط واألحكام الرئيسية 
يجــوز للبنــك تعديــل خصائــص، رســوم، مصروفــات، شــروط وأحــكام بطاقــة 

اإلئتمــان / المــال الفــوري فــي غضــون 60 يومــًا مــن إخطاركــم مقدمــًا.

يجــوز للبنــك تعديــل أســعار الفائــدة الخاصــة ببطاقــة اإلئتمــان / المــال الفــوري فــي 
غضــون 30 يومــًا مــن إخطاركــم مقدمــًا.

أنــا / نحــن نؤكــد أننــي / أننــا حصلنــا علــى مســتند ملخــص الحقائــق هــذا قبــل 
الفــوري وقمنــا بقــراءاة وفهــم ملخــص  المــال  تقديــم طلــب الحصــول علــى 

الحقائــق الرئيســية هــذا. 

االسم

التاريخ

التوقيع

contactus@rakbank.ae ألي مالحظات أو للشــكاوي، تواصل معنــا عبر 
أو اتصل بنا على 0000 213 04 أو قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت.

 • Late payment fee is AED 200

 • Cancellation Fee is AED 100

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

8. Risks & Limitations
 • This is not a preapproved offering; each application will be 

reviewed based on documents submitted and will be subject 
to Bank approval.

 • Customer cannot close credit card without closing the Instant 
Money account. Instant money outstanding need to be settled 
in full prior to the card closure. In this case, the customer will 
be charged with the early settlement fee on the Instant Money 
account

10. Customer Obligations 
 • Customer must disclose his / her income accurately, provide 

valid identity and employment details and evidence them with 
authentic documents.

 • Customer is obligated to make monthly payments due under 
Instant Money as per due date to avoid late payment fees & 
finance charges.

11. Cooling Period (Your right to Cancel)
You are entitled to cancel Instant Money within 5 business days of 
signing the application form and we cannot issue Instant Money un-
til this period expires. To cancel, you must give us written notice. 
If you do cancel, you will need to pay us the fees disclosed in the 
application form, if applicable. You can waive the right to the cooling 
off period by indicating this to us in writing.

12. Key Terms & Conditions 
The Bank may amend the features, fees, charges, terms & conditions 
of the Credit Card / Instant Money on 60 days’ notice to you in 
advance. 
The Bank may amend the interest rates for the Credit Card / Instant 
Money on 30 days’ notice to you in advance.

I/ We confirm that I/ we have been provided with this Key Fact 
Statement prior to my application for Instant Money 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.


