الأعمال  -خدمات الح�ساب
الئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من  1يونيو 2019

الحد الأدنى للر�صيد الدائن
ح�ساب جاري للأعمال

ح�ساب تمويل الأعمال*

ح�ساب الوديعة تحت الطلب

جنيه ا�سترليني/يورو

درهم �إماراتي

دوالر �أمريكي

25٫000

10٫000

10٫000

25٫000

10٫000

25٫000

10٫000

غير متوفر
10٫000

(دون ربح على الأر�صدة تحت الحد الأدنى)

ح�ساب راك �ستارتر

راك �إليت للأعمال -

على م�ستوى المن�ش�أة

0

0

0

متو�سط الحد الأدنى للر�صيد االئتماني ال�شهري هو  500.000درهم � /أو ما يعادلها من العمالت الأجنبية

ح�ساب الوديعة الثابتة

25٫000

10٫000

10٫000

* ال يتم دفع قيمة الربح �إذا كانت قيمتها �أقل من  10دراهم.

خدمة فتح الح�ساب ال�سريعة

400

الوديعة الملغاة قبل تاريخ اال�ستحقاق

معدل ربح �أقل بن�سبة الربح المعطاة

�سيتم تخفي�ض وزن الوديعة المطبقة بن�سبة � ٪50إلى �أقرب فترة

في وقت الإيداع الحقيقي للوديعة

  تم فيها �سحب الوديعة

الر�سوم ال�شهرية في حال عدم التقيد بالحد الأدنى للر�صيد ال�شهري
ح�ساب تمويل الأعمال
ح�ساب جاري للأعمال

ح�ساب راك �ستارتر

*50
*50

*50
*50

0

0

غير متوفر
*50
0

راك �إليت للأعمال  -ر�سوم بقيمة  250درهم �شهريا ً في حال عدم االحتفاظ بمتو�سط الحد الأدنى للر�صيد الأئتماني ال�شهري وهو
 500.000درهم على م�ستوى المن�ش�أة
* يجب االحتفاظ بمتو�سط الحد الأدنى للر�صيد االئتماني ال�شهري وهو  25,000درهم �أو ما يعادلها على م�ستوى المن�ش�أة.
• بدون ر�سوم لعمالء البنك الجدد للثالثة �أ�شهر الأولى
• بدون ر�سوم �شهرية بالن�سبة لح�سابات التوفير والودائع تحت الطلب

ر�سوم ال�صيانة ال�شهرية للح�ساب

ح�ساب جاري للأعمال وح�ساب تمويل الأعمال
ح�ساب راك �ستارتر

(درهم �إماراتي)
*50
**99

* بدون ر�سوم لعمالء البنك الجدد للثالثة �أ�شهر الأولى
**بدون ر�سوم لعمالء البنك الجدد لل�شهر الأول
* يجب االحتفاظ بمتو�سط الحد الأدنى للر�صيد االئتماني ال�شهري وهو  250.000درهم �أو ما يعادلها من �أ�صول ال�شركة لتجنب ر�سوم
ال�صيانة ال�شهرية.

خدمات �أخرى

ر�سوم معامالت ال�صراف
راك �إليت للأعمال
ح�ساب جاري للأعمال وح�ساب تمويل الأعمال
المعامالت� /شهريا ً
� 0إلى 5
� 6إلى 20
 21ف�أكثر
ح�ساب راك �ستارتر

(درهم �إماراتي)
مجانا ً
مجانا ً

لكل معاملة

10
25
 25لكل معاملة
لكل معاملة

ر�سوم المعامالت النقدية الكبيرة

(جميع معامالت ال�صراف ومعامالت �أجهزة الإيداع النقدي)

الحد النقدي
المجمع في اليوم

فئة العميل

ن�سبة الر�سوم

الح�ساب الجاري للأعمال
ح�ساب راك �ستارتر وح�ساب راك
فاينن�س الجاري

٪0.05

> 1

٪0.05

> 2,5

الح�ساب الجاري للأعمال -

راك �إليت

درهم
درهم

ال�صفحة  1من 4

مليون
PPS-B0434/V052019

(تطبق ر�سوم المعامالت النقدية الكبيرة في حال تجاوز الحد النقدي المجمع في اليوم الواحد � -إيداع و�سحب)

مليون

الأعمال  -خدمات الح�ساب (تابع)
الئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من  1يونيو 2019

خدمات �أخرى (تابع)

�إ�صدار دفتر �شيكات*
راك �إليت للأعمال
الح�ساب الجاري للأعمال وح�ساب
راك فاينن�س

دفتر ال�شيكات الأول (�سنوياً)
دفتر ال�شيكات الثاني

ح�ساب راك �ستارتر

دفتر ال�شيكات الأول (�سنوياً)
دفتر ال�شيكات الثاني

(درهم �إماراتي)
من خالل الفروع

مجانا ً

من خالل الخدمات
الم�صرفية الرقمية
مجانا ً

مجانا ً

مجانا ً

مجانا ً

مجانا ً

100

75

75

50

*في �إطار توجيهات الم�صرف المركزي� ،ستقوم �شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية ) (AECBب�إ�صدار تقرير ائتماني للعمالء الجدد
(لم تتجاوز عالقتهم الم�صرفية مع البنك فترة � 6أ�شهر) قبل ا�صدار دفتر �شيكات لهم .وبموجب هذا� ،سيتم فر�ض مبلغ  50درهما ً
كر�سوم للتقرير االئتماني ال�صادر من �شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية.

طلب تو�صيل ك�شف ح�ساب مطبوع

راك �إليت للأعمال
ح�ساب جاري للأعمال وح�ساب تمويل الأعمال

مجانا ً
 10للك�شف الواحد

طلب ك�شف ح�ساب �إلكتروني

ال�شيء

�إقفال الح�ساب خالل �ستة �أ�شهر

200

ر�سوم التغيير من ح�ساب راك �إليت للأعمال

�إلى ح�ساب جاري للأعمال /ح�ساب تمويل الأعمال
في غ�ضون � 12شهرا ً من تاريخ الت�سجيل /الترقية
ر�سوم الترقية من ح�ساب راك �ستارتر �إلى الح�ساب

الجاري للأعمال في غ�ضون � 12شهرا ً من تاريخ الت�سجيل*

500

250

* لن يتم احت�ساب �أي ر�سوم عند الترقية من ح�ساب راك �ستارتر �إلى ح�ساب راك �إليت للأعمال.

�شهادة الرخ�صة التجارية�/شهادة الأ�سهم/
عقد الت�أ�سي�س*

250

* �سيتم �إ�ضافة �أي تكاليف خارجية لإجراء المعامالت الحكومية.

رخ�صة تجارية �سارية المفعول غير مقدمة

لأكثر من  60يوما ً بعد انتهاء الرخ�صة الحالية

� 250شهريا ً

تغيير الملف ال�شخ�صي*

100

* تغيير حالة ال�شركة/تغيير ا�سم ال�شركة/تغيير الن�شاط�/إ�ضافة م�ساهم/حذف م�ساهم� .إ�ضافة مالك منفرد/حذف مالك منفرد/حذف
مفو�ض بالتوقيع متوفي/حذف م�ساهم متوفي.

• �إ�ضافة �أو حذف المفو�ضين بالتوقيع من خالل عقد الت�أ�سي�س/قرار المجل�س/لن يتم احت�ساب ر�سوم على التفوي�ض

ر�سالة ت�أكيد الر�صيد موجهة �إليك**

من خالل الخدمة الم�صرفية الرقمية

50

من خالل الفروع

100

ر�سالة ت�أكيد الر�صيد موجهة �إلى المدقق�/آخرين**
من خالل الخدمة الم�صرفية الرقمية
من خالل الفروع

100
200

�شهادة �إخالء طرف

100

مالحظة :يجب االحتفاظ بمتو�سط الحد الأدنى للر�صيد االئتماني ال�شهري وهو  250,000درهم في جميع الح�سابات لتجنب ر�سوم

ال�صراف ,ر�سوم �إ�صدار دفتر �شيكات ور�سوم ك�شف الح�ساب المطبوع.

ال�صفحة  2من 4

PPS-B0434/V052019

�شهادة الم�س�ؤولية القانونية

500

الأعمال  -خدمات الح�ساب (تابع)
الئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من  1يونيو 2019

خدمات �أخرى (تابع)

(درهم �إماراتي)

ن�سخة طبق الأ�صل عن ك�شف الح�ساب**

مجانا ً

ك�شف ح�ساب لل�شهر ال�سابق
راك �إليت للأعمال

> �شهر واحد � 12 < -شهر

من خالل الخدمة الم�صرفية الرقمية *50

من خالل الفروع
الح�ساب الجاري للأعمال وح�ساب راك �ستارتر
من خالل الخدمة الم�صرفية الرقمية *100
*200
من خالل الفروع

*200

> � 12شهر

*100
*400

*200
*400

* عن كل ح�ساب ,كل مجموعة.

ر�سالة مرجعية

تقرير مالي/ر�سالة للأغرا�ض العقارية

من خالل الفروع

من خالل الخدمات
الم�صرفية الرقمية

100

50

100

100

ن�سخ من ال�شيكات
    لمدة �أق�صاها � 3أ�شهر (لكل �إ�صدار)
    من � 12-3شهرا ً (لكل �إ�صدار)
    �أكثر من �سنة واحدة (لكل �إ�صدار)

25
75
200

ن�سخة عن الر�سائل/الوثائق الأخرى/طلبات التدقيق
    لمدة �أق�صاها � 3أ�شهر (لكل �إ�صدار)
    من � 12-3شهرا ً (لكل �إ�صدار)
    �أكثر من �سنة واحدة (لكل �إ�صدار)
ال�شيكات الم�ؤجلة للتح�صيل (لكل �إ�صدار)
�سحب/التقديم المت�أخر لل�شيكات الم�ؤجلة
للتح�صيل (لكل �إ�صدار)

25
75
200
20
50
� 100سنويا ً

ر�سوم الح�ساب غير الم�ستخدم*
تطبق الر�سوم بما يعادل الدرهم الإماراتي.

* يعتبر الح�ساب غير م�ستخدماً �إذا لم تتم �أية عملية �سحب او �إيداع لأكثر من �سنة واحدة.

ر�سوم المعامالت الرقمية
ا�ستف�سارات الت�سجيل
ت�سجيل الأعمال

      (لعمالء الأعمال �أ�صحاب المعامالت الحالية  -على م�ستوى ال�شركة)

الدخول لل�شركات

�أوامر التحويل الم�ستديمة
الإعداد الأول
�إلغاء التعليمات الثابتة
    تعــــديــــــل

مجانا ً
� 25شهريا ً
� 100شهريا
50
مجانا ً
مجانا ً

�إعداد طلبات معرفة الر�صيد
    الإعداد الأول
�إلغاء التعليمات الثابتة

الر�سوم الناتجة عن تعطيل التعليمات الم�ستدامة
ب�سبب عدم توفر الر�صيد الكافي
ر�سوم الدفع للأعمال الخيرية

ر�سوم تعليمات الخ�صم المبا�شر

�إلغاءات �أخرى

* مالحظة :ال يمكن الإلغاء بدون ت�أكيد البنك �صاحب العالقة.

200
مجانا ً
25
250
ال�شيء
ال�شيء

** تطبق الر�سوم لعمالء �إدارة الثروات وعمالء الخدمات الم�صرفية لل�شركات الذين يح�صلون على هذه الخدمات من خالل الفروع.
ال�صفحة  3من 4
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الت�سجيل في الخ�صم المبا�شر
ر�سوم �إخفاق تفوي�ض الخ�صم المبا�شر
ب�سبب عدم توفر الر�صيد الكافي (بنك الدفع)
�إيقاف تفوي�ض الدفع عن طريق الخ�صم المبا�شر للتمويل
وبطاقات االئتمان ومنتجات التمويل الأخرى*

مجانا ً
مجانا ً

الأعمال  -خدمات الح�ساب (تابع)
الئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من  1يونيو 2019

نظام حماية الأجور

من خالل الفروع

		
 25للملف
تحويل داخل البنك
ال�صادر
 50للملف
    ال�سجالت <= 100
 100للملف
    ال�سجالت > 100و <=300
 150للملف
    ال�سجالت >  300و <= 600
 200للملف
    ال�سجالت >  600و <= 1000
مجانا ً
الوارد

من خالل الخدمات
الم�صرفية الرقمية
 5للملف
 25للملف
 100للملف
 150للملف
 200للملف
مجانا ً

الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية

ال�صادر
ال�سجالت
ال�سجالت
ال�سجالت
ال�سجالت

 50للملف
 100للملف
 150للملف
 200للملف

<= 100
>= 100و <=300
>  300و <= 600
>  600و <= 1000

نظام المقا�صة ال�صورية ،المقا�صة الخا�صة وتح�صيل ال�شيكات  -درهم �إماراتي

تقديم ال�شيكات من خالل نظام المقا�صة ال�صورية

مجانا ً

المقا�صة الخارجية الخا�صة (المدفوعة ،غير المدفوعة)

205

المقا�صة الداخلية الخا�صة (المدفوعة ،غير المدفوعة)
تح�صيل ال�شيكات الخارجية (المدفوعة ،غير المدفوعة)

تح�صيل ال�شيكات الداخلية (المدفوعة ،غير المدفوعة)

مجانا ً
25
مجانا ً

للح�صول على ال�شيكات بالعمالت الأجنبية ،يرجى الرجوع �إلى دليل الخدمات والأ�سعار

�إيقاف دفع ال�شيك*

100

* �إذا تم �إيقاف ال�شيكات من مجموعات �أو فئات مختلفة ،ف�إن الر�سوم �ستطبق لكل مجموعة.

ال�شيكات المرتجعة

المودعة في ح�سابك (�شيك �صادر)
م�سحوبة على ح�سابك (�شيك وارد)

*25
250

(ب�سبب عدم توفر الر�صيد)

* �سيتم تطبق ر�سوم �إعادة ال�شيكات ال�صادرة المرتجعة فقط في حالة عدم وجود ر�صيد كاف.
ت�سليم ال�شيكات المرتجعة للم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة عبر خدمة التو�صيل ال�سريعة  10دراهم.

باقة راك فاليو لل�شركات ال�صغيرة والمتو�سطة  -خدمات �إدارة النقد

�إ�سم الباقة

راك فاليو كا�ش لل�شركات ال�صغيرة والمتو�سطة
راك فاليو كا�ش بل�س لل�شركات ال�صغيرة والمتو�سطة
راك فاليو كا�ش ماك�س لل�شركات ال�صغيرة والمتو�سطة

تح�صيل ال�شيكات عبر خدمة البريد ال�سريع

ر�سوم الإعداد لمرة واحدة
تح�صيل � 6أيام في الأ�سبوع
تح�صيل � 5أيام في الأ�سبوع
تح�صيل � 3أيام في الأ�سبوع

الر�سوم ال�شهرية
(بالدرهم الإماراتي)
350
700
1500

(من موقع واحد)

خدمات �أجهزة الإيداع �سمارت كا�ش

ر�سوم اال�شتراك ال�شهرية

25
� 500شهريا ً
� 425شهريا ً
� 250شهريا ً

توافقا ً مع تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارا ً من  1يناير � 2018سيتم فر�ض ن�سبة  %5على ر�سوم
وم�صروفات راك بنك المحددة هنا ،حيثما ينطبق ذلك وفقا ً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
ال�صفحة  4من 4
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ح�سب ا�ستيعاب جهاز
الإيداع للعملة الورقية
من  2700درهم
�إلى  4000درهم

الأعمال  -الحواالت
الئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من  1يونيو 2019

(درهم �إماراتي)

حواالت ال�شيكات /حواالت �أوامر الدفع
من خالل الفروع
لأ�صحاب الح�سابات

20

ر�سوم �إلغاء

من خالل الخدمات
الم�صرفية الرقمية
10

*100

* زائد م�صاريف البنك الأخرى وال�سويفت/التلك�س.

�شيكات بالعملة الأجنبية
 + ٪0,125معدالت الربح المطبقة

ال�شيكات الم�شتراة

( 100درهم كحد �أدنى 1,000 ،درهم كحد �أق�صى)

ال�شيكات الم�شتراة والمرتجعة

*100

* زائد م�صاريف البنك المرا�سل والبريد� ،إن وجدت.

�شيكات للتح�صيل م�ستحقة داخل
دولة الإمارات العربية المتحدة

25

�شيكات للتح�صيل مدفوعة عن طريقنا /مدفوعة خارج ٪0.125
دولة الإمارات العربية المتحدة

( 100درهم كحد �أدنى 1,000 ،درهم كحد �أق�صى)*

* زائد م�صاريف البنك المرا�سل والبريد� ،إن وجدت.
تبلغ ر�سوم البنك المرا�سل لتح�صيل �أي �شيك بالدوالر الأمريكي حوالي  200دوالر �أمريكي

�شيكات للتح�صيل مرتجعة

*100

*زائد م�صاريف البنك المرا�سل والبريد� ،إن وجدت.

حواالت نقدية داخلية

من خالل الفروع

حواالت نقدية داخلية

من خالل الخدمات
الم�صرفية الرقمية

20

ال�شئ

(التحويل بين ح�سابات راك بنك)

الحواالت المالية الإلكترونية  -وارد
الدفع بالدرهم داخل الإمارات العربية المتحدة
بالدوالر الأمريكي ومدفوعة
بعمالت �أجنبية ومدفوعة

بالدوالر الأمريكي*

بالدرهم الإماراتي*

بعمالت �أجنبية ومدفوعة بعمالت

�أجنبية*

 1درهم
مجانا ً
مجانا ً
مجانا ً

*مجانا ً للحواالت المالية الإلكترونية الواردة  /EOSE/منحة التقاعد/الم�صاريف.
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الأعمال  -الحواالت (تابع)
الئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من  1يونيو 2019

الحواالت المالية الإلكترونية � -صادر

ح�ساب

الدفع بالدرهم داخل الإمارات العربية المتحدة

ح�ساب

راك �إليت

الأعمال

راك �ستارتر

للأعمال

*1

*1

ال�شئ*

**25

ال�شئ**

من خالل الخدمة الم�صرفية الرقمية
الدفع بالدرهم خارج الإمارات العربية المتحدة والدفع

بالعمالت الأجنبية داخل/خارج الإمارات العربية المتحدة **25
من خالل الفروع
الدفع بالدرهم داخل الإمارات العربية المتحدة

*50

*50

		*50

الدفع بالدرهم خارج الإمارات العربية المتحدة والدفع

بالعمالت الأجنبية داخل/خارج الإمارات العربية المتحدة **50

**100

**50

* �إىل جانب الر�سوم الإ�ضافية بقيمة  1درهم للحواالت الإلكرتونية ال�صادرة داخل الإمارات العربية املتحدة (مبا يف ذلك التعليمات الثابتة) ،غري

حتويل الراتب /EOSB/منحة التقاعد /امل�صاريف حيث يتم قيد جميع الر�سوم يف ح�ساب ال�شخ�ص الذي قام بالتحويل.
** �إىل جانب ر�سوم البنك امل�ستفيد� ،إن وجدت (مبا يف ذلك التعليمات الثابتة)� ،سيتم تطبيق الر�سوم الإ�ضافية يف املكان
الذي يتم �إر�سال الدفعة �إليه على �أن حتت�سب الر�سوم على ال�شخ�ص الذي قام بالتحويل ح�سب البلد/عملة الدفعة.

تعديل� /إلغاء /اال�ستف�سار

عن الحواالت �إلكترونيا ً

(درهم �إماراتي)

المر�سلة عبر ال�سويفت
لأ�صحاب الح�سابات

*25

(بالإ�ضافة �إلى م�صاريف البنك الخارجية �إن وجدت).

الأوراق النقدية بالعملة الأجنبية
�سحب �أو �إيداع بالح�ساب بنف�س العملة
بالدوالر الأمريكي
بالعمالت الأخرى

٪ 1.5
(جنيه ا�سترليني �أو يورو)

٪ 1.5
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توافقا ً مع تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارا ً من  1يناير � 2018سيتم فر�ض ن�سبة  %5على ر�سوم
وم�صروفات راك بنك المحددة هنا ،حيثما ينطبق ذلك وفقا ً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

