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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”), 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 is an Islamic deposit account that allows you to know 
and receive your profit at the time of placement of deposit.
For more details on the Sharia structure,  please refer 
to our website www.rakbank.ae > Islamic > About us > 
Product Fatwas > Treasury Murabaha Product.  

2. Account Type
The Account is Shariah compliant and is based on the Islamic principles 
of Murabaha under which the depositor is eligible for a profit pay out.

3. Eligibility
The Account is available to UAE Resident or Non Resident Individuals 
& Business customers who hold a RAKBANK transactional account 
for the purpose of funding deposit and receiving deposit returns.

4. Processing Time
Your account will be opened  within 1 business days of signing the 
application form and submission of required documents to us.

5. Key Features

Fawrun Term Deposit Account “Account”

االختيار من بين فترات السداد المرنة

من شهر واحد إلى 36 شهر

ُيسمح على هذا الحساب
بالتجديد وا�سترداد المبكر

الحصول علي الربح
مقدم� عند ربط الوديعة

Choose from flexible tenors between
1 month to 36 Months

Renewal and early redemption
is allowed on this account

Receive profit upfront at the
time of deposit placement

1 36

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
ــت  ــي وق ــم ف ــتام أرباحك ــة وإس ــم بمعرف ــمح لك ــامي يس ــداع إس ــاب إي ــو حس ه

ــة. ــط الوديع رب
علــى موقعنــا  زيــارة  يرجــى  الشــريعة،  مبــدأ  حــول  التفاصيــل  مــن   لمزيــد 
www.rakbank.ae   < اإلســامي < عــن راك اإلســامي < فتــاوى المنتجــات < منتــج 

مرابحــة الخزينة.

2. نوع الحساب
المرابحــة  إلــى مبــدأ  اإلســامية ويســتند  الشــريعة  مــع  هــو حســاب متوافــق 

ربــح.  للحصــول علــى  الُمــودع مؤهــًا  يكــون  الــذي بموجبــه  اإلســامي 

3. أهلية القبول
ــر  ــة المتحــدة، أو غي ــارات العربي ــة األم ــاح للعمــاء المقيميــن فــي دول الحســاب مت
المقيميــن مــن األفــراد والشــركات الذيــن لديهــم حســاب معامــات فــي راك بنــك، 

ــع. بغــرض تمويــل اإليــداع وتلقــي عوائــد الودائ

4. فترة إتمام الطلب 
ســيتم فتــح الحســاب فــي غضــون 1 يــوم عمــل مــن توقيــع نمــوذج الطلــب 

إلينــا. المطلوبــة  المســتندات  وتقديــم 

5. الخصائص األساسية 

الوديعة ألجل فورًا “الحساب”

ملخص الحقائق الرئيسية
KEY FACT STATEMENT
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6. Profit Rates & Calculation
 • Profit on this Investment Account is paid upfront.

 • Profit equals principal amount x profit rate x number of days 
/ 365.

AED and USD Fawrun Term Deposit - Profit Rates

Profit Rate Fawrun  Deposit

AED from 0.10% to 2.10% depending on amount 
and tenor of the deposit

USD from 0.03% to 2.10% depending on amount 
and tenor of the deposit

Warning 

• If the linked transaction account balance is not sufficient 
to settle outstanding dues, these will be recovered as 
and when such deposit account is funded or alternatively 
from any other account held by you with the Bank.

• 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.

7. Product Fees and Charges

Details AED USD GBP/EUR 
Minimum amount for 
placement of Fawrun 
Term Deposit 

100,000 27,000 N/A

Early Redemption 1% rebate of Murabaha Profit (related 
to the relevant Murabaha Contract) is 
applicable to a Deferred Payment Price 
and is to be prepaid pursuant to a 
Prepayment Request.

In addition, there may be standard fees and charges which apply 
to your dealings with us. Our schedule of fees can be found at 
www.rakbank.ae (under Islamic > Accounts > Fawrun Term Deposits 
> 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.

8. Risks & Limitations
 • Minimum deposit amount to be maintained is AED100,000 or 

USD 27,000.
 • Minimum tenor for deposits in the account is one month.
 • In order to place deposits in the account, the customer must 

have an active transactional account.
 • For early redemption/ pre-mature closure, the Bank will:

 • Calculate the remaining period agreed up to maturity, and 
debit the profit applicable for that period from the deposit 
amount prior to upliftment.

 • At the time of any Prepayment Request, 1% rebate of 
Murabaha Profit (related to the relevant Murabaha 
Contract) is applicable to a Deferred Payment Price and is 
to be prepaid pursuant to a Prepayment Request.

6. معدالت وحساب األرباح 
يتم دفع الربح على هذا الحساب االستثماري مقدمًا. •
الربح يساوي المبلغ الرئيسي x معدل الربح x عدد األيام / 365. •

وديعــة فــورًا اآلجلــة بالدرهــم اإلماراتــي والــدوالر األمريكــي - 
معــدالت الربــح

معدل الربح المتوقع لوديعة اإلستثمار ألجل

مــن %0.10 إلــى %2.10 حســب مبلــغ الوديعــة ومــدة درهم إماراتي
ــة الوديع

مــن %0.03 إلــى %2.10 حســب مبلــغ الوديعــة ومــدة دوالر أمريكي
ــة الوديع

تحذير  
المبالــغ  • لســداد  كاٍف  غيــر  التابــع  الحســاب  رصيــد  كان  إذا 

المســتحقة، فســيتم إســتردادها فــي الوقــت الــذي يتــم إيــداع 
الحســاب أو بــدالً مــن ذلــك مــن أي حســاب آخــر  يحتفــظ بــه 

العميــل لــدى البنــك.

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

7. رسوم وتكاليف المنتج  

جنيه استرليني / يورودوالر أمريكي درهم إماراتي التفاصيل 

الحد األدنى إليداع 
الوديعة ألجل فورًا

ال ينطبق لهذه العملة100,00027,000

ــاح المرابحــة )المتعلقــة بعقــد اإلسترداد المبكر  ينطبــق خصــم %1 مــن أرب
المرابحــة ذي الصلــة( علــى ســعر الدفــع المؤجــل ويجــب 

ــبق.  ــع المس ــب الدف ــى طل ــاًء عل ــبًقا بن ــه مس دفع

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 
ــل  ــة ألج ــابات < الوديع ــم الحس ــت قس ــت: www.rakbank.ae )تح ــبكة األنترن ش

فــورًا < المعلومــات واألدوات < دليــل الخدمــات واألســعار(.

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
8. المخاطر والقيود

ــي أو 27,000  • ــط الوديعــة 100,000 درهــم إمارات ــى المطلــوب لرب الحــد األدن
ــي. دوالر أمريك

الحد األدنى لمدة الودائع في هذا الحساب شهر واحد. •
ــر  • ــع فــي الحســاب، يجــب أن يكــون للعميــل حســاب اّخ ــط الودائ مــن أجــل رب

ــال. فّع
لإلسترداد المبكر/اإلغاق المسبق، سيقوم البنك بما يلي: •
ــخ اإلســتحقاق، وخصــم  • ــة حســب االتفــاق حتــى تاري ــرة المتبقي احتســاب الفت

ــح المطبــق لتلــك الفتــرة مــن مبلــغ الوديعــة قبــل تســليمها. الرب
األربــاح  • مــن   1% خصــم  ينطبــق  المســبق،  للدفــع  طلــب  أي  إجــراء  عنــد 

المتعلقــة بعقــد المرابحــة ذي الصلــة )علــى ســعر الدفــع المؤجــل( ويجــب أن 
ُيدفــع مســبًقا بنــاًء علــى طلــب الدفــع المســبق.
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9. إلتزامات 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

إخطــار البنــك كتابيــًا ألي تغييــر فــي العمــل أو الدخــل، أو أي تغييــر فــي بيانــات  •
االتصــال، حالــة اإلقامــة، البيانــات التعريفيــة، الماليــة أو أي معلومــات أساســية 

أخــرى قــد ذكــر فــي نمــوذج الطلــب؛ و
ــات المصرفيــة الخاصــة والحساســة دائمــًا مثــل رقــم الحســاب،  • ــة البيان حماي

ــات تســجيل الدخــول، كلمــات المــرور  ــة الخصــم، بيان ــر الشــيكات، بطاق دفت
والرقــم الســري ومــا إلــى اّخــره.

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

فــي غضــون 60 يومــًا مــن إخطاركــم مقدمــًا.

يجــوز للبنــك تعديــل أســعار الربــح للحســاب فــي غضــون 30 يومــًا مــن  •
مقدمــًا. إخطاركــم 

أنــا / نحــن نؤكــد أنني/أننــا تمكنــا مــن الحصــول علــى مســتند ملخــص الحقائــق 
الرئيســية للمنتــج هــذا قبــل تقديــم طلبنــا للحصــول علــى بطاقــة اإلئتمــان 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.

9. Customer Obligations 
You are required to:

 • Review this document and all other terms & conditions set out 
in the 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 

employment or income details, contact details, residential 
status, identification details, financial details or any other 
material information as declared in the application form; and

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

10. Key Terms & Conditions 
 • The Bank may amend the features, fees, charges, terms & 

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

 • The Bank may amend the profit rates of the Account 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 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.
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