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

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 the Finance
The Finance is provided to small and medium enterprises in UAE 
who require a finance against point of sale receivables to boost their 
working capital or takeover existing finance with alternate financiers 
in order to consolidate financing.

2. Product Type
The Finance is an Islamic Sharia compliant product. The Finance is 
structured under the Sharia concept of Salam, whereby the Bank 
will enter into a Salam contract with the customer and the Bank 
will purchase the commodity from a customer. Purchase price of 
the commodity will be paid upfront by the Bank upon signing the 
Salam contract; however, based on the Sharia principle of Salam, 
the Customer will deliver the commodity at the future date as per 
agreed delivery schedule (either directly or through an agent acting 
for and on behalf of the Customer).
Sharia pronouncement/FATWA is available on the Bank’s website 
www.rakbank.ae (under Islamic > About Us > Product Fatwas).

3. Requirements & Eligibility
To apply for the Finance, you must: (a) have a valid trade license; 
(b) provide other business documents such as Memorandum of 
Articles, Power of Attorney (c) provide other banking or financing 
assessment information / documentation, and (d) meet the Bank’s 
criterias.

4. Key Features 

5. Processing Time
Your Finance, if approved, will be processed within 7 business 
days of signing the Facility Documents / Finance application form 
and submission of all required documents and information to us. 
Such documents and information should be in a form acceptable 
to the Bank. The Bank, on receipt of all information and documents, 
may request further information and documents to support the 
submission. 

تنبيه هام
يعــرض هــذا المســتند المعلومــات األساســية للتمويــل. وبذلــك، يتطلــب منكــم 
قراءتــه جيــدًا، وإذا واجهتكــم أي صعوبــة فــي فهــم أي مــن المعلومــات المتوفــرة 

فــي هــذا المســتند، يجــب عليكــم اإلســتعانة باستشــارة خارجيــة.

بتقديــم  يلزمنــا  أو  يلزمكــم  ال  فهــو   - قانونــي  عقــد  يعتبــر  ال  المســتند  هــذا 
ــن  ــذي يتضم ــب ال ــوذج طل ــي نم ــل ف ــمي للتموي ــدم الرس ــيتم التق ــل. س التموي

المطبقــة.  واألحــكام  الشــروط  جميــع 

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 التمويل
يتــم تقديــم التمويــل للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة الذيــن يحتاجــون إلــى تمويــل مقابــل مســتحقات نقــاط البيــع لزيــادة رأس 
المــال العامــل أو تولــي تمويــل قائــم مــع مموليــن بديليــن بغــرض دمــج التمويــل.

2. نوع المنتج
التمويل هو تمويل إسامي متوافق مع الشريعة اإلسامية. 

يتــم تنظيــم التمويــل وفقــً للمبــدًا الشــرعي َســَلم، والــذي بموجبــه يقــوم البنــك 
بإبــرام عقــد َســَلم مــع العميــل ويقــوم البنــك بشــراء البضائــع مــن العميــل. 
ســيتم دفــع ســعر شــراء الســلعة مقدمــً مــن البنــك عنــد توقيــع عقــد َســَلم، ومــع 
ذلــك، اســتنادًا إلــى مبــدأ الشــريعة اإلســامي َســَلم، ســيقوم العميــل بتســليم 
البضائــع فــي تاريــخ الحــق وفقــً لتاريــخ التســليم المتفــق عليــه )إمــا بشــكل 

ــًة عــن العميــل(. مباشــر أو مــن خــال وكيــل يتصــرف نياب

تتوفــر الفتــوى /الــرأي الشــرعي علــى موقــع البنــك www.rakbank.ae )تحــت 
قســم اإلســامية < عــن راك اإلســامي < فتــاوى المنتجــات(.

3. المتطلبات وأهلية القبول
يمكنكــم التقــدم للحصــول علــى التمويــل، شــريطة: )أ( لديــك رخصــة تجاريــة 
ســارية، )ب( تقديــم مســتندات العمــل األخــرى مثــل عقــد التأســيس، توكيــل 
رســمي )ج( تقديــم معلومــات / وثائــق أخــرى عــن التقييــم المصرفــي أو التمويلــي  

ــك. ــة بالبن ــة الخاص ــر التالي ــتيفاء المعايي )د( إس

4. الخصائص األساسية 

5. فترة إتمام الطلب 
مــن  أيــام عمــل   7 خــال  التمويــل، فســيتم صرفــه  الموافقــة علــى  تمــت  إذا 
توقيــع مســتندات التمويــل/ نمــوذج طلــب التمويــل وتقديــم جميــع المســتندات 

المطلوبــة. والمعلومــات 
للبنــك،  المقبــول  بالشــكل  والمعلومــات  المســتندات  هــذه  تكــون  أن  يجــب 
ــن  ــًدا م ــتندات، مزي ــات والمس ــع المعلوم ــتام جمي ــد اس ــك، عن ــب البن ــد يطل وق

الطلــب. تقديــم  لدعــم  والوثائــق،  المعلومــات 

Finance against POS Receivables   
“Finance”

التمويل مقابل استحقاقات نقاط البيع      
“التمويل”

ملخص الحقائق الرئيسية
KEY FACT STATEMENT

الحد ا�قصى لمبلغ التمويل
يصل إلى 3 مليون درهم إماراتي

الحد ا�قصى لمدة
التمويل تصل إلى 60 شهر�

تمويل نقدي مبني على تقييم استحقاقات
نقاط البيع، وطبيعة ا�عمال وإمكانية السداد

Max /Finance amount
up to AED 3 Million

Maximum tenor of the
Finance up to 60 Months

Cash Finance basis evaluation of POS receivables,
business model and payment capability

60
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6. Profit Rates & Computation
 • Net Profit rate for the Finance ranges from 15.75% to 17.75% 

reducing per annum. The net Profit rate, as offered for each 
Finance, will however be determined basis the company 
profile, as assessed.

 • All Finances, if approved and documentation and information 
in order, are disbursed at reducing rates.

 • Computation: 
All values stated below are assumptions for the 
purpose of simulation of the amortization schedule 
only; the final terms of the finance will be conveyed at 
the stage of approval.    
   

Finance Amount AED 100,000
Finance Tenor 12 Months
Profit Rate 21%

Monthly Commitment 
Note: Monthly 
Commitment is Equated 
Monthly Installment 
(EMI) to purchase the 
Commodities

9,311.38 

Disbursal Date 25 June 2022
Life Takaful 
Contribution Rate

0.0158% p.m. of the finance 
outstanding per key-person covered 
(paid monthly along with the Monthly 
Commitment)
[This is indicative, and could change at 
the stage of finance sanction]

(a) Profit will be calculated daily as: Principal outstanding x 
Profit rate x 1 day / 360 days. The accumulated amount 
of this profit for one Monthly Commitment date (from the 
previous Monthly Commitment date), will be charged on 
the next Monthly Commitment date. 

(b) The residual Monthly Commitment amount after profit 
allocation will be allocated towards principal recovery.

Payment hierarchy under this Finance as below:
 • Finance principal payment 
 • Profit 
 • Donation Amount
 • Life Takaful Contribution 
 • Fees and charges

7. Fees & Charges

Processing, Due Diligence and 
Documentation Fees (if any) at 
the time of onboarding 

Will be quoted as a % of the Finance 
amount, but not exceeding 2.5%.

Al Etihad Credit Bureau 
check fee 

AED 100

Issuance of Liability 
Certificate 

AED 500

Administrative Charges in 
respect of Early settlement of 
Finance (partial/full)

5% of the settled amount.

6. معدالت واحتساب الربح  
ــو  • ــى %17.75 وه ــن %15.75 إل ــل م ــي للتموي ــح الصاف ــدل الرب ــراوح مع يت

معــدل ســنوي متناقــص. ومــع ذلــك، ســيتم تحديــد معــدل صافــي الربــح، كمــا 
ــم  ــا ت ــركة، كم ــف الش ــف تعري ــاس مل ــى أس ــل، عل ــكل تموي ــروض ل ــو مع ه
تقييمــه. ومــع ذلــك ، ســيتم تحديــد معــدل الربــح الصافــي، كمــا هــو معــروض 

لــكل تمويــل بناًءعلــى تقييــم الملــف التعريفــي للشــركة.

يتــم صــرف جميــع التمويــات فــي حالــة الموافقــة عليهــا وبعــد اعتمــاد  •
متناقصــة. بمعــدالت  والمعلومــات،  المســتندات 

 طريقة االحتساب:  
جميــع األرقــام المذكــورة أدنــاه معتمــدة علــى أرقــام إفتراضيــة لغــرض 
ــل  ــة للتموي ــروط النهائي ــان الش ــيتم بي ــط؛ س ــداد فق ــدول الس ــاكاة ج مح

ــة. ــة الموافق ــي مرحل ف
  

    

100,000 درهم إماراتي مبلغ التمويل  
12 شهرًا مدة التمويل

%21معدل الربح
اإللتزام الشهري

مالحظة: اإللتزام الشهري هو 
القسط الشهري المتساوي 

لشراء السلع 

9,311.38 

25 يونيو 2022تاريخ الصرف 
معدل المساهمة لتأمين 

التكافل على الحياة  
%0.0158 شهريً من القرض المستحق لكل 
شخص مؤمن عليه )ُيدفع شهريً مع األقساط 

الشهرية المتساوية(

]هذا إرشادي، ويمكن أن يتغير عند
مرحلة الجزاء المالي[

يتــم إحتســاب الربــح يوميــً علــى النحــو التالــي: أصــل المبلغ المســتحق x 	(أ 
معــدل الربــح x يــوم واحــد / 360 يومــً. ســيتم تحصيــل المبلــغ المتراكــم 
لهــذا الربــح خــال الفتــرة اإللتزاميــة الشــهري( مــن تاريــخ اإللتــزام الشــهري 

للشــهر الســابق(، وذلــك مــن خــال تاريــخ اإللتــزام الشــهري التالــي.

بعــد 	(أ  المتبقــي  الشــهري  اإللتــزام  مبلــغ  تخصيــص  ســيتم  )ب ( 
تخصيص الربح إلى سداد أصل التمويل. 

 يكون التسلسل الهرمي لسداد هذا التمويل كما يلي: 
الدفعة األساسية للتمويل  •
الربح •
مبلغ التبرع •
قسط المساهمة للتأمين على الحياه. •
الرسوم والمصروفات •

7. الرسوم والمصروفات  

رسوم المعالجة والعناية 
الواجبة والتوثيق )إن 
وجدت( وقت اإللتحاق 

سيتم تسعيرها كنسبة مئوية من مبلغ 
التمويل، على أال تتجاوز 2.5% .

رسوم اإلستعالم لدى 
شركة اإلتحاد للمعلومات 

االئتمانية

100 درهم إماراتي 

500 درهم إماراتي إصدار شهادة المديونية 

الرسوم اإلدارية للسداد 
المبكر للتمويل )جزئية/ 

كاملة( 

%5 من المبلغ األساسي الُمسدد
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سيتم فرض مبلغ التبرع 
إذا لم يتم دفع اإللتزام 

الشهري في تاريخ 
اإلستحقاق

عدد )1( إلتزام شهري متأخر  – 300 درهم إماراتي
عدد )2( إلتزام شهري متأخر – 400 درهم إماراتي 

 ما يزيد عن عدد )2( إلتزام شهري متأخر -
550 درهم إماراتي.

تتوفــر تفاصيــل الرســوم والمصروفــات الخاصــة بالخدمــات علــى موقــع البنــك  •
علــى شــبكة األنترنــت )تحــت قســم اإلســامية < تمويــل األعمــال < المعلومات 

واألدوات < دليــل الخدمات واألســعار(.

ســيتم فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة بالمعــدل الحالــي البالــغ 5%  •
علــى رســوم وتكاليــف البنــك، كمــا هــو مطبــق بموجــب قانــون دولــة 

ــدة. ــة المتح ــارات العربي اإلم

تحذير  
تكــون الموافقــة علــى التمويــل بمجــرد إعتمادهــا ســارية المفعــول  •

ــرف  ــال ص ــن اكتم ــة، ويتعي ــخ الموافق ــن تاري ــط م ــً فق ــدة 30 يوم لم
التمويــل قبــل هــذا الموعــد  لتجنــب خســارة الوقــت، وإال فســيتعين 

طلــب إعــادة الموافقــات داخليــً.

الصلــة  • ذات  المســتندات  بتوقيــع  المعيــن  الوكيــل  ســيقوم 
َســَلم. عقــد  لشــروط  وفقــً  عنكــم  نيابــة  والتعهــد 

إذا تــم ســداد التمويــل قبــل تاريــخ اإلســتحقاق، عندئــذ يتعيــن دفــع  •
رســوم الدفــع الُمســبق بالمعــدالت الموضحــة أعــاه.

إذا تأخرتــم أو تخلفتــم فــي تســليم الســلع فــي تاريــخ اإلســتحقاق،  •
عندئــذ يتعيــن دفــع مبلــغ التبــرع بالمعــدالت الموضحــة أعــاه.

إذا فشــلتم فــي فــي تســليم الســلع أو خالفتــم شــروط التمويــل  •
بشــكل أو بآخــر، فســوف يعــد هــذا إخــال وســيحق للبنــك مــن بين 

أمــور أخــرى، أن:

يفرض مبلغ التبرع بنسبة %2 سنويً لعدم اإللتزام بشروط 	أأ 
التمويل؛

يقوم بإلغاء التمويل والمطالبة بالتسليم الكامل للسلع 	(أ 
المعلقة على الفور.

يقوم باإلباغ عن التقصير إلى السلطات التنظيمية 	(أ 
المناسبة بما في ذلك البنك المركزي اإلماراتي وشركة 

االتحاد للمعلومات اإلئتمانية ووكاالت التصنيف اإلئتماني 
األخرى، مما سيؤثر على التصنيف اإلئتماني الخاص بكم.

يقوم بإتخاذ اإلجراءات القانونية ضدكم.	دأ 

8. المخاطر والقيود
يتعيــن تخصيــص وحــدات نقــاط البيــع / اإليصــاالت الصــادرة عــن المســؤول  •

عــن الدفــع المحــدد إلــى راك بنــك. بالنســبة لطلبــات تولــي مديونيــة قائمــة، 
ــل  يجــب تخصيصهــا خــال الوقــت المنصــوص عليــه فــي مســتندات التموي
)عــادًة 60 يومــً( وإال فســيتم تطبيــق مبلــغ التبــرع علــى المبلــغ المســتحق. 

إلــى أن يحيــن صــرف التمويــل، حتــى هــذا الحيــن ال يتــم تحويــل المســتحقات  •
مــن محطــة نقــاط البيــع / المســؤول عــن الدفــع بشــكل كامــل، ال يجــوز 
للبنــك صــرف أي أمــوال )بصــرف النظــر عــن عائــدات إســتام تمويلــك مــن 
مموليــن بديليــن(. ومــع ذلــك ، سيســتمر تطبيــق الربــح علــى كامــل التمويــل 

ــز. ــد الحج ــل قي ــدات التموي ــزء أو كل عائ ــى إذا كان ج ــتحق حت المس

يتعيــن علــى العمــاء فتــح حســاب مســتحقات لنقــاط البيــع مــع البنــك  •
الدفــع  عــن  المســؤول   / البيــع  نقــاط  المســتحقات مــن محطــة  لتحويــل 

المحــدد إلــى هــذا الحســاب.
ــاج  • ــي إنت ــى اإلســتمرار ف ــادر عل ــر ق ــل غي ــل، إذا كان العمي بعــد صــرف التموي

ــة  ــا للموافق ــم تقييمه ــي ت ــع الت ــاط البي ــتحقات نق ــن مس ــغ م ــس المبل نف
ــرع. ــغ التب ــق مبل ــيتم تطبي ــل، فس ــى التموي عل

Donation Amount will be 
charged if the Monthly 
Commitment due is not paid 
by the due date

1 Monthly Commitment overdue 
- AED 300, 
2 Monthly Commitment overdue 
- AED 400, 
Over 2 Monthly Commitment 
overdue - AED 550. 

 • 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 Islamic > Business Finance > 
Information & Tools > Service & Price Guide. 

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

Warning 
• An approval for the Finance, once provided, is only 

valid for 30 days from the date of approval, and the 
Finance disbursal must be completed before that so as 
not to lose time, failing which re-approvals will need to 
be sought internally.

• The appointed Agent shall sign the relevant documents 
and undertaking on your behalf as per Salam structure.

• If you pay off the Finance prior to the due date, you will 
pay prepayment charges at the rates described above.

• If you are late to or fail to deliver the Commodities on 
the due date, you undertake to pay a donation amount 
at the rates described above.

• If you fail to deliver the Commodities, or otherwise 
breach the Finance terms, this will be considered a 
default and the Bank will be entitled, among other 
things, to:
(a) Charge a donation amount of 2% p.a. for non-

compliance to finance sanction terms;

(b) Cancel the Finance and demand full delivery of the 
outstanding commodities immediately;

(c) Report the default to the appropriate regulatory 
authorities including the UAE Central Bank and Al 
Etihad Credit Bureau and credit rating agencies, 
which will affect your credit rating;

(d) Bring legal proceedings against you.

8. Risks & Limitations
 • Identified POS terminals / receipts from identified paymasters 

to be assigned to RAKBANK. For takeover cases, these have to 
be assigned within the time stipulated in the facility documents 
(usually 60 days) failing which donation amount will apply on 
outstanding.

 • While the finance may be disbursed, till such time the 
assignment of receivables from the POS terminal / paymaster 
is not perfected, the Bank may not release any monies (apart 
from the proceeds to take over your finance from alternate 
financiers) to you. However, profit will continue to apply on 
the full finance outstanding even if part or all of the finance 
proceeds are under lien.

 • Customer to open a POS receivable account with the Bank to 
which the receivables of the identified terminal / paymaster 
are to be assigned. 

 • Following disbursal of the Finance, if the Customer is unable 
to consistently generate the same amount of receivables as 
was assessed for sanction of the Finance, donation amount 
will be applied. 
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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.

قــد يختلــف قيمــة اإللتــزام الشــهري األخيــر وفقــً لفتــرة التأجيــل، والتغيــرات  •
فــي مؤشــرات المعــدالت العائمــة، وتأخيــرات الســداد.

قــد تختلــف مــدة التمويــل بعــد الموافقــة وفقــً لتأجيــات اإللتزامــات الشــهرية  •
المطلوبــة مــن البنــك، وتأخيــرات التســليم وتغيــر األســعار.

ال يسمح  بالتأجيل ألكثر من مرتين 2 خال السنة. •
يجــوز للبنــك رفــض طلبــات تأجيــل االلتزامــات الشــهرية إذا كان تســليم  •

الســلع غيــر منتظــم غيــر منتظمــة أو إذا كان الطلــب ال يفــي بمتطلبــات 
سياســة المخاطــر الداخليــة للبنــك.

9. إلتزامات العميل 
يتعين على العميل ما يلي:

تســليم جميــع اإللتزامــات الشــهرية والمبالــغ األخــرى المســتحقة فــي مواعيــد  •
اإلســتحقاق دون تأخيــر.

مراجعــة هــذا المســتند وجميــع الشــروط واألحــكام األخــرى المنصــوص عليهــا  •
فــي مســتندات التمويــل/ نمــوذج الطلــب بالتفصيــل؛

اإلطــاع علــى موقعنــا اإللكترونــي )www.rakbank.ae( بإنتظــام لمتابعــة  •
ــات؛ التحديث

إخطــار البنــك كتابيــً إذا كان هنــاك تغييــر فــي بيانــات إيــرادات األعمــال أو  •
تغييــر  أو  الماليــة،  البيانــات  أو  الموقــع  أو  البريــدي  العنــوان  أو  التواصــل، 
نشــاط العمــل أو أي معلومــات جوهريــة أخــرى وفقــً للمذكــور فــي مســتندات 

التمويــل/ نمــوذج الطلــب؛ و

إخطــار البنــك كتابيــً  قبــل إجــراء أي تغييــرات علــى ملكيــة الشــركة أو إدارتها   •
كمــا هــو ُمعلــن خــال معالجــة الطلــب وطلــب الموافقة ؛ و

إخطــار البنــك كتابيــً عنــد الرغبــة فــي إجــراء الســداد المبكــر للتمويــل قبــل  •
موعــد اســتحقاقه.

10. الشروط واألحكام الرئيسية  
يجــوز للبنــك تعديــل خصائــص، رســوم، مصاريــف، شــروط وأحــكام  التمويــل  •

فــي غضــون 60 يومــً مــن إخطاركــم مقدمــً.
يجــوز للبنــك تعديــل معــدالت الربــح الخــاص بالتمويــل فــي غضــون 30 يومــً  •

مــن إخطاركــم مقدمــً.

11. فترة التهيئة ) لديكم الحق في اإللغاء(
يحــق للعميــل إلغــاء التمويــل خــال 5 أيــام عمــل اعتبــارًا مــن تاريــخ توقيــع 
مســتندات التمويل/الطلــب ولــن يتــم صــرف التمويــل حتــى إنتهــاء هــذه الفتــرة. 
إللغــاء طلــب التمويــل، يتعيــن عليكــم إباغنــا خــال هــذه المــدة وإذا قمتــم 
باإللغــاء، يتعيــن عليكــم دفــع الرســوم المذكــورة فــي مســتندات التمويل/نمــوذج 

ــب. الطل
ــى  ــل عل ــم بصــرف التموي ــة إذا رغبت ــرة التهيئ ــازل عــن  الحــق لفت  يمكنكــم التن

ــم طلــب التنــازل لنــا كتابيــً. الفــور وذلــك مــن خــال تقدي

ــق  ــا مــن الحصــول علــى مســتند ملخــص الحقائ ــا تمكن ــا / نحــن نؤكــد أننــي / أنن أن
ــا بقــراءة وفهــم  ــل وقمن ــا للحصــول علــى التموي ــم طلبن الرئيســية هــذا قبــل تقدي

ــذا. ــية ه ــق الرئيس ــص الحقائ ملخ

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.

 • Last Monthly Commitment amount may vary depending 
on moratorium period, changes in floating rate indices, and 
payment delays.

 • Finance tenor may vary post sanction depending on Monthly 
Commitment deferrals sought from the Bank, delayed delivery 
and pricing variation.

 • Not more than 2 deferrals are allowed a year. 
 • The Bank may reject requests for Monthly Commitment 

deferrals delivery of Commodities are irregular or delivery 
of Commodities or if the request does not meet the Bank’s 
internal risk policy requirements.

9. Customer Obligations
You need to:

 • Deliver all Monthly Commitment and other amounts due on 
the due dates without delay;

 • Review this document and all other terms & conditions set out 
in the Facility Documents / 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 business 
income details, contact details, postal or location address, 
financial details, change in business activity or any other 
material information as declared in the facility documents / 
application form or otherwise conveyed to the Bank;

 • Notify the Bank in writing prior to making any changes to 
ownership or management of the Company as was declared 
during the application process and seek consent; and

 • Notify the Bank in writing if you wish to prepay your /finance 
prior to its maturity.

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

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

 • The Bank may amend the profit rates for the Finance on 30 
days’ notice to you in advance. 

11. Cooling Off Period (Your Right to Cancel) 
You are entitled to cancel the Finance within 5 business days of 
signing the Facility Documents / Application and we cannot advance 
the Finance until this period expires. To cancel the finance, you must 
inform us within this period, and if you do cancel, you will need to pay 
us the fees disclosed in the Facility Documents / application form.
You can waive the right to the cooling off period to be able to 
disburse the Finance immediately by indicating this to us in writing.

I/ We confirm that I/ we have been provided with this Key Fact 
Statement prior to my application for the Finance 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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