
1/3The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) - Islamic Banking Division, (the “Bank” or “RAKBANK”), 
is a commercial bank regulated and licensed by the Central Bank of UAE. 

بنك رأس الخيمة الوطـني )ش.م.ع.( - قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية )”البنـك“ أو ”راك بنـك“( 
بنـك تجـاري منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

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.) - Islamic Banking 
Division (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, based on the Sharia Principle of Qard Hasan, helps you 
manage all your day-to-day banking needs with ease.   

      
2. Product Type
The Account is an Islamic variant under which the depositor is not 
eligible for any profit pay out.
RAKislamic Current Account is based on the principles of Qard-Hassan 
(Profit-free financing) where the depositor, as Principal,
is able to deposit funds with the Bank, as obligor, on an on-going 
basis. The amount deposited by the depositor with the Bank under 
this product is not entitled to any investment profit nor bears any risk 
whatsoever. The Bank is authorized to utilize these funds at its own risk 
without any return to the depositor..

3. Eligibility
In order to apply for the Account , you must: (a) be at least 21 years old; 
(b) any company with a valid Trade License to operate in UAE. 

4. Key Features

5. Processing Time
Your account will be opened within 3 business days of signing the 
application form and submission of required documents to us.

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.( - قســم الخدمــات المصرفية اإلســامية 
)”البنــك“(، 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
يســتند الحســاب علــى مبــدأ الشــريعة  - القــرض الحســن،  حيــث يمكنكــم مــن 
خــال هــذا الحســاب علــى إدارة جميــع احتياجاتكــم المصرفيــة اليوميــة بســهولة.

2. نوع المنتج
هــذا الحســاب اإلســامي ال يكــون المــودع بموجبــه مؤهــًا للحصــول علــى أي ربــح. 
يعتمــد الحســاب الجــاري لــراك اإلســامي علــى مبــادئ القــرض الحســن )التمويــل 
الخالــي مــن الربــح( حيــث يقــوم المــودع بصفتــه األصيــل، قــادر علــى إيــداع األمــوال 

لــدى البنــك، بصفتــه ملتزًمــا، علــى أســاس مســتمر. 
المبلــغ المــودع مــن قبــل المــودع لــدى البنــك بموجــب هــذا المنتــج ال يســتحق أي 

ربــح اســتثماري وال يتحمــل أي مخاطــر علــى اإلطــاق. 
يحــق للبنــك اســتخدام هــذه األمــوال علــى مســؤوليته الخاصــة دون أي عائــد إلــى 

المــودع.
 

3. أهلية القبول
يمكنكــم فتــح هــذا الحســاب، شــريطة أن : )أ( أآل يقــل العمــر عــن 21 عامــً، )ب( 
يكــون لديكــم رخصــة تجاريــة ســارية للعمــل فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

4. الخصائص األساسية

5. فترة إتمام الطلب 
ســيتم فتــح حســابكم البنكــي فــي غضــون 3 أيــام عمــل إعتبــارًا مــن تاريــخ توقيــع 

نمــوذج الطلــب وتقديــم المســتندات المطلوبة.

Business Current Account
“Account”

الحساب الجاري لألعمال       
“الحساب”

One Free Monthly current Account
statements detailing all transactions

كشف حساب جاري شهري
مجاني يوضح جميع المعامالت

هذا الحساب متاح بالدرهم ا�ماراتي
والدوالر ا�مريكي والجنيه ا�سترليني واليورو

وبعمالت أخرى خاضعة للموافقة

بطاقة خصم مباشر واحدة مجانية للمخولين بالتوقيع
والتي تمنحكم وصوًال عالمي� على مدار الساعة

طوال أيام ا�سبوع من خالل أي ماكينة صراف آلي مارستر كارد

الحصول على دفتر شيكات
لحساب الدرهم ا�ماراتي

This Account is available
in AED, USD, GBP and Euro and in other

currencies subject to approval

One FREE Debit Card per authorized signatory
on request, which gives you 24/7 global access

through any MasterCard ATM

Get a Cheque book
for AED Account 

Optional RAKvalue SME package, collection of banking
& lifestyle benefits available subject to applicable fees

as per as per Schedule of Fees & Charges

باقة اختيارية لراك فاليو للشركات الصغيرة والمتوسطة، توفر مزايا مصرفية
وأسلوب حياة مع مراعاة الرسوم المطبقة وفًقا لجدول الرسوم والمصروفات

ملخص الحقائق الرئيسية
KEY FACT STATEMENT
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6. Product Fees and Charges

Fee Amount
Initial Deposit Not applicable

Minimum Average Credit 
Balance

AED 25,000 or equivalent of AED 
25,000 (as per Account  currency)

Monthly charges for not 
maintaining minimum 
average balance
per month

AED 50

Closure of Account  within 6 
months

AED 200

Statements –Electronic/
Physical

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 Business > Accounts > Current 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.

7. Risks & Limitations
 • Cheque book/Debit Card  is issued only for AED denominated 

Account.

 • If a cheque issued on the Account  is returned, the following 
may apply:

 • Reporting your Account  to AECB.

 • Account closure.

 • Difficulty in availing Finances or Sharia Compliant Credit 
Card from RAKBANK and other banks.

Warnings 

• Foreign currency denominated accounts may incur 
foreign currency services. Applicable foreign currency 
services will be debited from the available balance. This 
may cause reducing balance even without customer 
induced withdrawals. 

• 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. Customer Rights & Obligations 
You are required to:

 • Review this document and all other terms & conditions set out 
in the Account opening 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 contact 
details, business ownerships, residence status, identification 
details, financial details or any other material information as 
declared in the application form; and

 • allways safeguard sensitive banking details such as Account 
number, cheque book, debit card, login ID, passwords, pin 
number etc.

6. رسوم وتكاليف المنتج   

المبلغالرسوم

ال تنطبقاإليداع المبدئي 

أو الحد األدنى لمتوسط رصيد اإلئتمان إماراتــي /  25,000 درهــم  مبلــغ 
ــً  ــرى )وفق ــات اآلخ ــه بالعم ــا يعادل م

لعملــة الحســاب(

رسوم شهرية لعدم الحفاظ على الحد 
األدنى لمتوسط الرصيد كل شهر

50 درهم إماراتي 

200 درهم إماراتيإغاق الرصيد خال 1 عام

مجانًكشف حساب - إلكتروني/ مادي

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  عبــر الرابــط )األعمــال < حســابات < الحســاب 

الجــاري < المعلومــات واألدوات < دليــل الخدمــات واألســعار - األعمــال( 

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

7. المخاطر والقيود
يتــم إصــدار دفتــر الشــيكات / بطاقــة الخصــم للحســاب الصــادر بعملــة  •

الدرهــم اإلماراتــي فقــط.
إذا تم ارتجاع أي شيك مسحوب على الحساب، فقد يتم تطبيق ما يلي: •

اإلباغ عن حسابكم لدى مكتب اإلتحاد اإلئتماني.  •

إغاق الحساب. •

صعوبــة االســتفادة مــن التمويــل أو بطاقــات االئتمــان المتوافقــة مــع أحــكام  •
الشــريعة اإلســامية مــن راك بنــك والبنــوك األخــرى.

تحذيرات  
قــد تتعــرض الحســابات المقومــة بالعمــات األجنبيــة لخدمــات  •

ــة  ــات األجنبي ــات العم ــم خدم ــيتم خص ــة وس ــات األجنبي العم
المعمــول بهــا مــن الرصيــد المتــاح. قــد يتســبب هــذا بتقليــل 
الرصيــد حتــى بــدون إجــراء عمليــات ســحب مــن قبــل العميــل.

يجــوز للبنــك إغــاق الحســاب إذا لــم يتــم تحديــث البيانــات  •
الشــخصية أو المســتندات التعريفيــة بإنتظــام، أو إذا لــزم األمــر 
كسياســات داخليــة أو بنــاًء علــى طلــب الهيئــات التنظيميــة / 

ــة. القضائي

8. 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

ــة  • ــال الخاص ــل االتص ــي تفاصي ــر ف ــاك تغيي ــا إذا كان هن ــك كتابًي ــار البن إخط
بــك، أو ملكيــة األعمــال، أو حالــة اإلقامــة، أو تفاصيــل الهويــة، أو التفاصيــل 
ــب؛ و ــوذج الطل ــي نم ــن ف ــو معل ــا ه ــرى كم ــة أخ ــات جوهري ــة أو أي معلوم المالي

الحمايــة الدائمــة للبيانــات المصرفيــة الحساســة مثــل رقــم الحســاب ودفتــر  •
المــرور  الدخــول وكلمــات  بيانــات تســجيل  الخصــم و  الشــيكات وبطاقــة 

ــك.. ــى ذل ــا إل ــم الســري وم والرق
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9. Key Terms & Conditions 
 • The Bank may amend the features, fees, charges, terms 

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

 • If the 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. 

 • If the Account balance is not sufficient to settle outstanding 
dues, these will be recovered as and when the Account 
is funded or alternatively from any other a/c held by the 
customer with the Bank.

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.

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

فــي غضــون 60 يومــً مــن إخطاركــم مقدمــً.

ــاب  • ــاره حس ــيتم إعتب ــد، فس ــام واح ــدة ع ــاب لم ــتخدام الحس ــم إس ــم يت إذا ل
مجمــد ولــن يتمكــن العميــل مــن إجــراء المعامــات بإســتخدام الحســاب مــا 

لــم يتــم تنشــيطه مــرة أخــرى.

فســيتم  • المســتحقة  المبالــغ  لســداد  كاٍف  غيــر  الحســاب  رصيــد  كان  إذا 
اســتردادها عندمــا يتــم تمويــل الحســاب أو بــدالً مــن ذلــك مــن أي حســاب آخــر  

ــدى البنــك. ــل ل ــه العمي يحتفــظ ب

ــق  أنا/نحــن نؤكــد أنني/أننــا تمكنــا مــن الحصــول علــى مســتند ملخــص الحقائ
الرئيســية للمنتــج هــذا قبــل تقديــم طلبنــا للحصــول علــى هــذا الحســاب وقــد 

قمنــا بقــراءة وفهــم هــذا الملخــص كامــًا. 

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.
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