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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 Education Finance has been designed for your child’s education 
expenses, whether your child is studying at any educational 
institution within the UAE or abroad. It is offered with fixed monthly 
instalments over an agreed term not exceeding 48 months. 

2. Product Type
The Finance is made available under the Sharia structure of Salam 
where the Bank will purchase the specified commodity with the 
purchase price paid upfront by the Bank to you. You shall deliver the 
commodity at the future date as per the Delivery Schedule.

3. Requirements & Eligibility
In order to apply for the Education Finance, you must: (a) be at least 
21 years old; (b) be an expat residing and working in the UAE; (c) have 
a minimum Al Etihad Credit Bureau (AECB) score of 541; (d) have 
a minimum salary of AED10,000; (e) be employed by a  RAKBANK 
approved employer; and (f) transfer your  monthly salary and end 
of service benefits (EOSB), if applicable, to your RAKBANK  account 
until repayment of the Finance, and (g) provide the offer/ admission/ 
prospectus from the educational institution to confirm the amount 
required for the fees.

4. Key Features 

5. Processing Time
Your Finance will be processed within 7 business days of signing the 
Finance application form and submission of all required documents to 
us. However, the finance will be processed but not disbursed in your 
account till receipt of the salary transfer letter or till the first salary is 
credited into your RAKBANK account.

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
تــم تصميــم التمويــل التعليــم لتغطيــة نفقــات تعليــم طفلكــم، ســواء كان 
ــة المتحــدة أو  ــارات العربي ــة داخــل اإلم ــي أي مؤسســة تعليمي ــدرس طفلكــم ف ي
فــي خــارج الدولــة. يتــم تقديــم التمويــل علــى أقســاط شــهرية ثابتــة لفتــرة متفــق 

عليهــا وال تتجــاوز 48 شــهرًا.

2. نوع المنتج
هــذا التمويــل ُمتوفــر ضمــن مبــدأ الشــريعة لعقــد ســلم حيــث يقــوم البنــك 
بشــراء الســلعة المحــددة بســعر الشــراء المدفــوع مقدمــً مــن قبــل البنــك لكــم. 
يجــب عليكــم تســليم الســلعة فــي التاريــخ المســتقبلي وفقــً لجــدول التســليم. 

3. المتطلبات واألهلية
للتمكــن مــن التقديــم علــى هــذا التمويــل، يجــب: )أ( أال يقــل العمــر عــن 21 عامــً، 
)ب( أن يكــون مــن عاملــي ومقيمــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة )ج( أن يكــون 
ــب الشــهري  ــى مــن نقــاط اإلتحــاد االئتمانــي541 نقطــة، )د( ال يقــل الرات الحــد األدن
عــن 10,000 درهــم إماراتــي، )ح( أن تكــون شــركة العمــل معتمــدة لــدى راك بنــك، 
)خ( تحويــل الراتــب الشــهري ومكافــأة نهايــة الخدمــة، إن طلــب، إلى حســاب العميل 
فــي راك بنــك حتــى ســداد التمويــل، و )خ( تقديــم العــرض/ اســتمارة /بيــان القبــول 

الصــادر مــن المؤسســة التعليميــة لتأكيــد المبلــغ المطلــوب لرســوم الدراســة.

4. الخصائص األساسية 

5. فترة إتمام الطلب 
ســيتم صــرف مبلــغ التمويــل فــي غضــون 7 أيــام عمــل مــن توقيــع نمــوذج طلــب 
ــن يتــم صــرف المبلــغ  ــة. ولكــن ل ــع المســتندات المطلوب ــم جمي ــل وتقدي التموي
فــي حســابكم حتــى يتــم اســتام رســالة تحويــل الراتــب أو حتــى إيــداع الراتــب األول 

فــي حســابكم لــدى راك بنــك.

خيار االستحواذ على التمويالت من البنوك ا�خرى
للسماح للعمالء بدمج المديونية في تمويل واحد
Finance takeover option from other banks

to allow the customers to consolidate
their outstanding into one finance

الحد ا�قصى للتمويل الذي
يمكن التقديم عليه بموجب التمويل

الجديد هو 300,000 درهم
Maximum amount that
can be availed under

the Finance is AED 300,000

الحد ا�قصى للمبلغ الذي يمكن التقديم عليه كتمويل إضافي/ متجدد
إجمالي هو 2,500,000 درهم إماراتي وذلك من خالل سداد 12 قسط
على ا�قل من التمويل القائم، بشريطة إستيفاء نسبة أعباء الديون.

نسبة عبء الديون هي النسبة المئوية من الدخل الشهري التي تسدد بها الديون
Maximum amount that can be availed as

a top-up/rollover Finance is AED 2,500,000 with minimum repayment
of 12 installments on the existing finance, subject to satisfaction of debt

burden ratio (DBR). Debt Burden Ratio is the percentage of
your income every month you are repaying in debt 

RAKislamic Education Finance  
“Finance”

تمويل التعليم من راك اإلسالمي 
“التمويل”

ملخص الحقائق الرئيسية
KEY FACT STATEMENT
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6. Profit Rate
The profit on the Finance is fixed, payable monthly and  is calculated 
on the principal outstanding each month based on the exact 
number of days in the month as per the formula below:
Principal outstanding x Rate of profit x No days of in the month / 
365 days    

Salary Range 
(AED)

AECB Score Tenor Profit  Range 
(fixed p.a.)

Starting from 
AED 10,000 
(lowest rate for 
salary >=AED 
45,000 and 
above) 

Minimum 
541 (lowest 
rate for AECB 
score between 
746 – 900)

<=24 months 4.99% to  
7.24%

Salary Range 
(AED)

AECB Score Tenor Profit  Range 
(fixed p.a.)

Starting from 
AED 10,000 
(lowest rate for 
salary >=AED 
45,000 and 
above)

Minimum 
541 (lowest 
rate for AECB 
score between 
746 – 900)

<= 48 months 5.49% to  
7.99%

Please also note that promotional profit rates may be offered on 
certain occasions and on a case to case basis, the details of which 
would be uploaded on our website www.rakbank.ae (under Islamic 
> Finance > Education Finance).

 • Payment hierarchy under this Finance is as below: 

 • Processing fees* 

 • Principal amount

 • Profit amount

 • Overdue Fees

 • Overdue charges 

 • Early settlement fees

 • Deferral fees 

 • Provision  amount
*Due Diligence, Documentation & Processing Fees

6. معدل الربح 
ــهريً  ــداد ش ــتحق للس ــون مس ــل، ويك ــى التموي ــت عل ــح الثاب ــدل الرب ــق مع يطب
ويتــم حســابه علــى المبلــغ األساســي المســتحق كل شــهر بنــاًء علــى عــدد أيــام 

الشــهر الفعليــة ووفقــً لصيغــة االحتســاب التاليــة:
 قيمة التمويل  الرئيسية المستحقة x معدل الربح x عدد أيام الشهر / 365 يوم

نقاط اإلتحاد نطاق الراتب 
اإلئتماني

نطاق الربح  مدة التمويل 
)ثابت سنويًا(

ابتدءًا من 10,000 
درهم إماراتي )أدنى 

سعر ربح للرواتب 
>= 45,000 درهم 

إماراتي وما يزيد عن 
ذلك(

541 كحد أدنى )يكون 
الحد األدنى لنقاط 

اإلتحاد اإلئتماني فيما 
بين 900-746(

%4.49 إلى >= 24 شهرًا
7.24%

نطاق الراتب 
)درهم إمارتي(

نقاط اإلتحاد 
اإلئتماني 

نطاق الربح مدة التمويل 
)ثابت سنويًا(

ابتدءًا من 10,000 
درهم إماراتي )أدنى 

سعر ربح للرواتب 
>= 45,000 درهم 

إماراتي وما يزيد عن 
ذلك(

541 كحد أدنى )يكون 
الحد األدنى لنقاط 

اإلتحاد اإلئتماني فيما 
بين 900-746(

%5.49 إلى >= 48 شهرًا
7.99%

يرجــى ايضــً الماحظــة أنــه قــد يتــم تقديــم أســعار الربــح الترويجيــة فــي مناســبات 
معينــة وعلــى أســاس كل حالــة علــى حــدة، وســيتم توفيــر التفاصيــل علــى 
موقعنــا  www.rakbank.ae )تحــت قســم األفــراد < تمويــل < تمويــل التعليــم( 

والتــي نصحــت لكــم وقــت تقديــم الطلــب. 

يكون التسلسل الهرمي لسداد ضمن هذا التمويل كالتالي: •
رسوم المعالجة* •
أصل التمويل •
مبلغ الربح •
الرسوم المتأخرة •
المصروفات المتأخرة •
رسوم السداد المبكر •
رسوم التأجيل  •
المبلغ المخصص عند التخلف عن الدفع •

*رسوم إجراءات العناية الواجبة والتوثيق والمعالجة
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7. الرسوم والمصروفات   
 رسوم المعالجة*

)ُتدفع مرة واحدة(
ــل مســتحق الســداد  ــغ التموي %1 مــن مبل
عنــد صــرف التمويــل )بحــد أدنــى 500 درهــم 
إماراتــي وحــد أقصــى 2,500 درهــم إماراتي(.

يبلــغ مبلــغ التبــرع عــن الســداد هــو 200 رسوم/مصروفات أخرى
درهــم إماراتــي علــى كل تأخيــر فــي ســداد 
القســط وُمســتحق الدفــع حتــى يتــم ســداد 

القســط.

ُيســتحق ســداد رســوم التكافــل البالغــة 
%1 مــن قيمــة التمويــل فــي وقــت صــرف 
التمويــل وتوفــر تغطيــة تأمينيــة التمويــل 

المســتحق حتــى إتمــام الســداد.

رســوم إصــدار شــهادة المســؤولية / اإلخــاء 
ــي  ــم إمارات ــي 100 دره ــؤولية ه ــن المس ع

لــكل شــهادة.
ــل رسوم االسداد المبكرة  ــل  بالكام ــر للتموي ــداد المبك ــوم الس رس

هــي %1 مــن القيمــة القائمــة للتمويــل أو 
10,000 درهــم إماراتــي، أيهمــا أقــل.

رســوم الســداد المبكــر الجزئيــة هــي 1% 
درهــم   10,000 أو  المدفــوع  المبلــغ  مــن 

إماراتــي، أيهمــا أقــل.

ــم  ــى تعاماتك ــق عل ــة تنطب ــوم عام ــاك رس ــون هن ــد تك ــك ، ق ــى ذل ــة إل باإلضاف
موقعنــا علــى  بنــا  الخــاص  الرســوم  جــدول  علــى  االطــاع  يمكــن   معنــا. 
 > العقاريــة  التمويــل   > تمويــل   > األفــراد  قســم  )تحــت   www.rakbank.ae

واألســعار(. الخدمــة  دليــل   > واألدوات  المعلومــات 
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

7. Fees & Charges

Processing Fees* (one-time 
payment) 

1% of the Finance amount is 
payable at the time of disbursement 
(minimum of AED 500 and 
maximum of AED 2,500).  

Other fees / charges Donation amount for late payment 
is AED 200 per delay in instalment 
payable until instalment is paid. 

Takaful charges of 1% of the Finance 
amount are payable at the time 
of disbursement & provides a life 
cover on the finance outstanding.  

Charges for issuance of liability / no 
liability certificate is AED 100 per 
certificate.

Fees at the time of early 
settlement

Early settlement charges for 
full settlements are 1% of the 
outstanding value of the Finance or 
AED 10,000, whichever is lower.

Early settlement charges for partial 
settlements are 1% of the amount 
paid or AED 10,000, whichever is 
lower.

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 > Finance > Personal 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 
• 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 profit originally agreed 
until completion/ settlement of the Finance.

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

• If you are late in payment or fail to make a payment 
on the due date, you will pay default profit at the rates 
described below.

• If you fail to make a payment or otherwise breach the 
Finance terms, this will be a default and the Bank will 
be entitled, among other things, to:

(a) Cancel the Finance and demand full repayment 
immediately;

(b) 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;

(c) Bring legal proceedings against you.

تحذير  
ــن 75%  • ــل م ــي أق ــاب البنك ــى الحس ــول إل ــب الُمتح إذا كان الرات

مــن الراتــب أو إذا لــم يتــم تحويــل الراتــب لمــدة 3 أشــهر متتاليــة، 
يتوجــب عليكــم دفــع %2 ســنويًا أعلــى مــن معــدل الربــح المتفــق 
عليهــا فــي األصــل حتــى يتــم اســتكمال / ســداد قيمــة التمويــل.

ــذ  • ــتحقاق، عندئ ــخ اإلس ــل تاري ــر قب ــل المبك ــداد التموي ــم س إذا ت
يتعيــن دفــع رســوم التســوية المبكــرة بالمعــدالت الموضحــة 

ــاه. أدن

إذا تأخرتــم أو تخلفتــم عــن الســداد، عندئــذ يتعيــن دفــع رســوم  •
ــح  ــرض رب ــيتم ف ــاه؛  س ــة أدن ــدالت الموضح ــداد بالمع ــر الس تأخي

التخلــف عــن الســداد بالمعــدالت الموضحــة أدنــاه.

إذا فشــلتم عــن ســداد الدفعــة أو خالفتــم شــروط التمويــل  •
ــن  ــك م ــيحق للبن ــالل وس ــذا إخ ــد ه ــوف يع ــر، فس ــكل أو بآخ بش

ــوم بـــ: ــرى، أن يق ــور أخ ــن أم بي
إلغاء التمويل والمطالبة بالسداد الكامل فورًا.	أأ 

اإلبــالغ عــن اإلخــالل إلــى الســلطات التنظيميــة المناســبة 	بأ 
بمــا فــي ذلــك البنــك المركــزي اإلماراتــي ومكتــب اإلتحــاد 
للمعلومــات اإلئتمانيــة ووكاالت التصنيــف اإلئتمانيــة األخــرى، 

ــي. ــف اإلئتمان ــى التصني ــيؤثر عل ــا س مم
إتخاذ اإلجراءات القانونية ضدكم.	(أ 



4/4The 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.

ــدة. ــة المتح 8. المخاطر والقيودالعربي
ال يســمح بتأجيــل أكثــر مــن قســطين فــي الســنة مــع مراعاة ســداد 6 أقســاط  •

علــى األقــل منــذ تاريــخ صــرف التمويــل أو آخــر تأجيل.

ال يمكــن تأجيــل القســط إذا كانــت المدفوعــات غيــر منتظمــة أو إذا كان هنــاك  •
4 شــيكات / نظــام الخصــم المباشــر  فــي آخــر 12 شــهرًا أو إذا كان الطلــب ال 

يفــي بمتطلبــات سياســة المخاطــر الداخليــة للبنــك.

9. إلتزامات العميل 
يتوجب على العميل ما يلي:

ســداد جميــع األقســاط والمبالــغ األخــرى المســتحقة فــي مواعيــد اإلســتحقاق  •
دون تأخيــر.

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

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

ــات العمــل أو الدخــل أو  • ــر فــي بيان ــً إذا كان هنــاك تغيي إخطــار البنــك كتابي
ــات  ــة أو أي معلوم ــة أو المالي ــات التعريفي ــة أو البيان ــة اإلقام ــل أو حال التواص

ــة أخــرى وفقــً للمذكــور فــي نمــوذج الطلــب. جوهري

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

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

.ًً فــي غضــون 60 يومــً مــن إخطاركــم مقدمــ
يجــوز للبنــك تعديــل أســعار الربــح للتمويــل فــي غضــون 30 يومــً مــن  •

.ًً مقدمــ إخطاركــم 

11. فترة التهيئة ) لديكم الحق في اإللغاء(
يحــق للعميــل إلغــاء التمويــل خــال 5 أيــام عمــل اعتبــارًا مــن تاريــخ توقيــع 
مســتندات التســهيل/الطلب ولــن يتــم صــرف التمويــل حتــى إنتهــاء هــذه الفترة. 
إللغــاء طلــب التمويــل، يتعيــن عليكــم إباغنــا خــال هــذه المــدة وإذا قمتــم 
ــهيل/ ــتندات التس ــي مس ــورة ف ــوم المذك ــع الرس ــم دف ــن عليك ــاء، يتعي باإللغ

نمــوذج الطلــب.

ــى  ــل عل ــرف التموي ــم بص ــة إذا رغبت ــرة التهيئ ــق لفت ــن  الح ــازل ع ــم التن يمكنك
ــً. ــا كتابي ــازل لن ــم طلــب التن ــك مــن خــال تقدي الفــور وذل

ــق  ــا مــن الحصــول علــى مســتند ملخــص الحقائ ــا تمكن ــا / نحــن نؤكــد أننــي / أنن أن
الرئيســية هــذا قبــل تقديــم طلبنــا للحصــول علــي التمويــل وقمنــا بقــراءاة وفهــم 

ــق الرئيســية هــذا . ملخــص الحقائ

اإلسم

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.

8. Risks & Limitations
 • Only 2 deferrals are allowed in a year one month at a time 

subject to minimum 6 installments repaid since the finance or 
last deferral was availed.

 • Installment deferral cannot be given if payments are irregular 
or if there are 4 cheques / Direct Debit System (DDS) returns 
in the last 12 months or if the request does not meet the 
Bank’s internal risk policy requirements.

9. Customer Obligations
You need to:

 • Pay all installments and other amounts due on the due dates 
without delay. 

 • 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.

 • 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.


