PERSONAL BANKING

Personal Loans & Overdrafts Service and Price Guide (excluding VAT)
Schedule of Fees & Charges with effect from 24-06-2022
Personal Loans (One-time Fees)
1

Processing Fees for UAE National/Expats

1% of loan amount (min. AED 500, max. AED 2,500)

Liability Certificate

AED 100

Early settlement of loan
Part settlement charges

1% of the outstanding value or AED 10,000 whichever is lower
1% of the amount paid or
AED 10,000 whichever is lower

Late payment of instalment (Recurring as applicable)
1st Instalment
2nd instalment
Subsequent instalment
Instalment Deferment Fees

200
200
200
AED 100

Loan re-scheduling fee

AED 250

Loan cancellation fee
Other (Loan copy, issuing redemption statements,
audit confirmation, etc)

AED 100

Insurance
New loan
Rollover loan
Overdrafts
Processing Fee
Personal
Company
Annual renewal
Personal
Company
Unarranged Overdraft
Interest Rate
Charges2
Personal
Company
Salary Advances
Interest Rate
Charges2
In Branch
IVR
Digital Banking

AED 25
Will be provided at the time of availing the product as it is a Third party
product & fee
(AED)

(AED)

Normal

Wealth Management and SME

200
500

150
150

200
250

150
150

18% p.a. (Min 18% p.a. (Min AED 50 p.m.)

18% p.a. (Min 18% p.a. (Min AED 50 p.m.)

200
250

200
250

18% p.a. (Min 18% p.a. (Min AED 50 p.m.)

18% p.a. (Min 18% p.a. (Min AED 50 p.m.)

200
150
150

200
150
150

Warnings
• For a period of 3 consecutive months, if the salary credited to your salary account is less than 75% of the declared salary or
if salary is not regularly credited during these 3 months, you will be obliged to pay 2% per annum above the rate of interest
originally agreed until completion/settlement of the Loan.
• If you pay off the Loan prior to the due date, you will pay prepayment charges at the rates described above.
• If you are late in payment or fail to make a payment on the due date, you will pay late payment fees at the rates described
above.
• If you defer payment of your loan instalments, you acknowledge and agree that you may pay more in interest, charges and
fees and it may take you longer to discharge all amounts outstanding on the loan than if the total amount due is paid in full
by the due date.

For feedback or complaints, email contactus@rakbank.ae, call 04 213 0000, or visit our website.
The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (the “Bank” or “RAKBANK”) is a commercial bank regulated and licensed by the Central Bank of UAE.
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Important Notes
1. Applicable for Salary Transfer and Non-Salary Transfer Personal Loans
2. These charges are recurring and will be applicable per individual transaction.
3. All charges are subject to changes with prior written notice to customers at the sole discretion of the Bank.
4. In line with the UAE’s Value Added Tax (VAT) implementation from 1st January 2018, VAT at the rate of 5% will be levied on RAKBANK’s
fees and charges specified herein, wherever applicable and as per UAE law.

الخدمات المصرفية لألفراد

دليل الخدمات واألسعار للقروض الشخصية وتسهيالت السحب على المكشوف (ال تشمل ضريبة القيمة المضافة)
جدول الرسوم والنفقات اعتبارًا من 24-06-2022
1

القروض الشخصية (رسوم تدفع لمرة واحدة)

 1%من قيمة القرض ( 500درهم كحد أدنى 2,500 ،درهم كحد أقصى)

رسوم معالجة طلب القرض الشخصي  -للمواطنين/للوافدين

 100درهم

شهادة مسؤولية

 1%من قيمة المبلغ المتبقي أو  10,000درهم أيهما أقل

السداد المبكر

 1%من المبلغ المدفوع أو  10,000درهم أيهما أقل

رسوم التسوية الجزئية
رسوم تأخير سداد القسط (يتكرر حسب االقتضاء)
القسط األول
القسط الثاني
القسط التالي

200
200
200

رسوم تأجيل سداد القسط

 100درهم

إعادة جدولة القرض

 250درهم

رسوم إلغاء القرض

 100درهم

أخرى (نسخة من القرض ،إصدار كشوفات االسترداد ،تأكيد التدقيق ،إلخ)

 25درهم

التأمين
قرض جديد
تجديد القرض
السحوبات على المكشوف

سيتم توفيره عند التقديم على الطلب ألن المنتج والرسوم متعلقة بشركة وطرف ثالث
(درهم إماراتي)

(درهم إماراتي)

الحساب العادي

إدارة الثروات والشكات الصغيرة
والمتوسطة

رسوم معالجة الطلب
شخصي
للشركات

200
500

150
150

الرسوم السنوية
شخصي
للشركات

200
250

150
150

 18%سنويًا (الحد األدني  50درهم شهريًا)

 18%سنويًا (الحد األدني  50درهم شهريًا)

200
250

200
250

 18%سنويًا (الحد األدني  50درهم شهريًا)

 18%سنويًا (الحد األدني  50درهم شهريًا)

200
150
150

200
150
150

االسحب على المكشوف بدون ترتيب مسبق مع البنك
معدل الفائدة
2
الرسوم
شخصي
للشركات
سحب نقدي بضمان الراتب
معدل الفائدة
2
الرسوم
من خالل الفرع
من خالل الخدمات الصوتية التفاعلية
من خالل الخدمات المصرفية الرقمية

معلومات مهمة
 .1ينطبق على القرض الشخصي مع تحويل الراتب وبدون تحويل الراتب
 .2هذه الرسوم متكررة وستطبق على كل معاملة فردية
 .3تخضع جميع الرسوم واألسعار للتغييرات بإخطار كتابي مسبق للعمالء وفقً ا لتقدير البنك المطلق.
 .4توافقًا مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة اإلمارات العربية المتحدة اعتبارًا من  1يناير  2018سيتم فرض نسبة  5%على رسوم مصروفات راك بنك المحددة
هنا ،حيثما ينطبق ذلك وفقًا لقانون دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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تحذيرات
∙لمــدة  3أشــهر متتاليــة  ،إذا كان الراتــب المضــاف إلــى حســاب راتبــك أقــل مــن  75%مــن الراتــب المعلــن أو إذا لــم يتــم إضافــة الراتــب بانتظــام خــال هــذه
ملزمــا بدفــع  2%ســنو ًيا أعلــى منمعــدل الفائــدة المتفــق عليــه فــي األصــل حتــى إكمــال /تســوية القــرض.
األشــهر الثالثــة ،فســتكون
ً
∙إذا تأخرت في السداد أو في تاريخ االستحقاق ،فسوف تدفع رسوم السداد المتأخر بالمعدالت الموضحة أعاله.
∙إذا قمت بسداد القرض قبل تاريخ االستحقاق ،فسوف تقوم بدفع رسوم السداد المبكر بالمعدالت الموضحة أعاله.
∙إذا قمــت بتأجيــل ســداد أقســاط القــرض الخــاص بــك ،فإنــك تقــر وتوافــق أنــه يمكنــك دفــع المزيــد مــن الفوائــد والرســوم وقــد يســتغرق األمــر وقتــً أطــول
لســداد جميــع المبالــغ المســتحقة علــى القــرض عمــا إذا تــم دفــع المبلــغ اإلجمالــي المســتحق بالكامــل عنــد تاريــخ االســتحقاق.

ألي مالحظات أو للشكاوي ،تواصل معنا عبر  contactus@rakbank.aeأو اتصل بنا على  04 213 0000أو قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت.
بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع ).بنك تجاري منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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