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

We are The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (the “Bank” 
or “RAKBANK”), 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 Loan
This Loan is a mortgage loan offered over an agreed term not 
exceeding 300 months. 

2. Product Type
The Loan is available in both conventional (Non-Islamic) and Islamic 
variants.

3. Requirements & Eligibility
In order to apply for the Loan, you must: (a) be at least 21 years old; 
(b) salaried or self-employed  UAE or GCC national or UAE resident; 
(c) have a minimum Al Etihad Credit Bureau (AECB) score of 541; (d) 
have a minimum salary of AED 15,000; and (e) transfer your  monthly 
salary, if applicable, to your RAKBANK  account until repayment of 
the Loan.

4. Key Features 

5. Processing Time
Your Loan will be processed within 14 business days of signing the 
Loan application form and submission of complete list of required 
documents to us.

6. Interest Rate
 • Interest is calculated on the principal outstanding each month 

based on exact number of days in the month as per the below 
computation:

[(Principal outstanding x Reducing rate of interest/profit) / 365 
days] x No. of days in the month.      

تنبيه هام
يعــرض هــذا المســتند المعلومــات األساســية للقــرض وبذلــك، يتطلــب منكــم 
ــرة  ــات المتوف ــن المعلوم ــم أي م ــي فه ــة ف ــم أي صعوب ــدًا. إذا واجهتك ــه جي قراءت

ــة. ــارة خارجي ــتعانة باستش ــم اإلس ــب عليك ــتند، يج ــذا المس ــي ه ف

هــذا المســتند ال يعتبــر عقــد قانونــي – فهــو ال يلزمكــم بأخــذ أو يلزمنــا بتقديــم 
ــيتضمن  ــذي س ــب ال ــوذج طل ــي نم ــرض ف ــمي الق ــم الرس ــيتم التقدي ــرض. س الق

ــى القــرض.  ــة عل ــع الشــروط واألحــكام المطبق جمي

ــاري  ــك تج ــك“(، بن ــك“ أو ”راك بن ــي )ش.م.ع.( )”البن ــة الوطن ــك رأس الخيم ــن بن نح
ــدة.  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــزي لدول ــك المرك ــال البن ــن خ ــص  م ــم ومرخ منظ
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 القرض
هــذا القــرض هــو قــرض رهــن عقــاري يتــم تقديمــه علــى مــدى فتــرة زمنيــة متفــق 

عليهــا ال تتجــاوز 300 شــهر.

2. نوع المنتج
ــة )الغيــر إســامية( ويوجــد أيضــً  هــذا القــرض ُمتوفــر ضمــن المنتجــات التقليدي

منتــج إســامي بديــل لهــذا القــرض. 

3. المتطلبات واألهلية
ــم علــى القــرض، يجــب : )أ( أال يقــل العمــر عــن 21 عامــً، )ب(  للتمكــن مــن التقدي
ــوا أصحــاب شــركة ذوي دخــل  ــب شــهري أو أن يكون أن يكــون العمــاء صاحبــي رات
ومــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
أو المقيميــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، )ج( أن يكــون الحــد األدنــى مــن 
نقــاط اإلتحــاد االئتمانــي 541 نقطــة، )د( ال يقــل الراتــب الشــهري عــن 15,000 درهــم 
إماراتــي، )هـــ( تحويــل الراتــب الشــهري، إن أمكــن، إلــى حســاب العميــل فــي راك بنــك 

حتــى ســداد القــرض.

4. الخصائص األساسية 

5. فترة إتمام الطلب 
ــب  ــوذج طل ــع نم ــن توقي ــل م ــوم عم ــال 14 ي ــرض خ ــب الق ــة طل ــتتم معالج س

القــرض وتقديــم جميــع المســتندات المطلوبــة.

6. معدل الفائدة 
ــاًء  • ــهر بن ــتحق كل ش ــي المس ــغ األساس ــى المبل ــدة عل ــاب الفائ ــم احتس يت

ــاه: ــاب أدن ــً للحس ــهر وفق ــي الش ــام ف ــي لألي ــدد الفعل ــى الع عل

])المبلغ األساسي المستحق x معدل الفائدة  التناقصي( / 365 يومً[ x عدد 
أيام الشهر.

Mortgage Loan    
“Loan”

القروض العقارية    
“القرض”

يمكن شراء العقارات
بأسماء فردية أو مشتركة

Property can be purchased
in single or joint names

خيارات سداد مرنة
والتي تصل إلى 25 سنة
Flexible repayment

options  up to 25 years

الحد ا�قصى للمبلغ الذي يمكن ا�ستفادة
منه بموجب التسهيل الجديد هو 13,000,000 درهم إماراتي

شريطة إستيفاء نسبة عبء الديون 
Maximum amount that can be availed

under a new Facility is AED 13,000,000 subject
to satisfaction of Debt Burden Ratio (DBR)

ملخص الحقائق الرئيسية
KEY FACT STATEMENT
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Please also note that promotional interest rates may be offered on 
certain occasions and on a case to case basis, the details of which 
would be uploaded on our website (under Personal > Loans > 
Mortgage Home Loans).
The above mentioned rates are linked to 3 Month EIBOR + Margin 
after the fixed rate period.

 • The fixed interest start rate depends various factors including 
the customer’s salary/business income ,AECB score, nature 
of property transaction, fixed rate period chosen by the 
customer, employer/business listing etc. 

 • All Loans are disbursed, upon approval, at reducing rates, 
converted from the Fixed rates below based on the Loan 
tenure selected.

 • Variable Rate offered  from Day 1 

For Salaried 
customers starting 

3M EIBOR + 0.99% till 3M EIBOR + 1.49%

For Self Employed 
customers starting

3M EIBOR + 1.29% till 3M EIBOR + 1.69%

Note that Variable Interest rate is variable through the term of the 
loan and may be changed in accordance with the provision of the 
General Terms & Conditions during the tenor of the loan.

 • You will be provided with a detailed repayment schedule and 
the same will differ from customer to customer based on the 
loan amount, tenor and interest rate.

 • Payment hierarchy under this Loan is as below:
1. Life insurance
2. Property insurance 
3. Principal component of EMI/Overdue  
4. Interest component of EMI/Overdue  
5. Late payment Interest  
6. All other Charges

فــي  الترويجيــة  الفائــدة  أســعار  تقديــم  يتــم  قــد  أنــه  الماحظــة  أيضــً  يرجــى 
مناســبات معينــة وعلــى أســاس كل حالــة علــى حــدة، وســيتم تحميــل تفاصيلها 
علــى موقعنــا علــى اإلنترنــت )www.rakbank.ae( )تحــت قســم األفــراد < قــروض 

ــة(.  ــروض العقاري < الق
المعدالت المذكورة أعاه مرتبطة بـ 3 أشهر إيبور + الهامش بعد فترة السعر الثابت.

يعتمــد معــدل بــدء الفائــدة الثابــت علــى عوامــل مختلفــة بمــا فــي ذلــك  •
ــة اإلتحــاد  ــدى هيئ ــب العميــل / دخــل األعمــال، ودرجــة تصنيــف العميــل ل رات
ــل،  ــا العمي ــي يختاره ــت الت ــعر الثاب ــرة الس ــار، وفت ــة العق ــي، وطبيع اإلئتمان

ــخ. ــك، إل ــدى البن ــاري ل ــاط التج ــل والنش ــركة العم ــاد ش اعتم

يتــم صــرف جميــع القــروض، عنــد الموافقــة، بأســعار متناقصــة يتــم تحويلهــا  •
مــن المعــدالت الثابتــة أدنــاه بنــاًء علــى مــدة القــرض المتوافــق عليــه.

 السعر المتغير المقدم من اليوم األول  •
للعمالء الموظفين ذوي 

رواتب شهرية، ابتداًء من
3م إيبور + %0.99 حتى 3 م  إيبور + 1.49%

للعمالء أصحاب األعمال 
الخاصة، بدءًا من

3م إيبور + %1.29 حتى 3 م  إيبور + 1.69%

ــوص  ــً لنص ــرض وفق ــدة الق ــال م ــر خ ــة للتغيي ــدة قابل ــعر الفائ ــظ أن س الح
ــرض. ــدة الق ــال م ــة خ ــكام العام ــروط واألح الش

ســيتم تزويدكــم بجــدول ســداد مفصــل وســيختلف األمــر نفســه مــن عميــل  •
آلخــر بنــاًء علــى مبلــغ القــرض ومــدة القــرض وســعر الفائــدة.

 يكون التسلسل الهرمي لسداد هذا القرض كما يلي:  •
مبلغ التأمين على الحياة 1. 
مبلغ التأمين على الممتلكات 2. 
المبلغ األساسي للقسط / المتأخرات 3. 
مبلغ الفائدة في القسط / المتأخرات 4. 
الفائدة على السداد المتأخر 5. 
جميع الرسوم األخرى 6. 

Customer Segment 
Rate to be offered (3 Year Fixed)
السعر  المعروض  )ثابت لمدة 3 سنوات(

Rate to be offered (5 Year Fixed)
السعر  المعروض  )ثابت لمدة 5 سنوات(

نوع العميل

Salaried 
Salaried - 4.99%

الموظف ذو راتب - 4.99%
Salaried - 4.79%

الموظف ذو راتب - 4.79%
الموظف ذو راتب شهري

Self employed 
Self Employed - 5.49%

 أصحاب األعمال الخاصة - 5.49%
Self Employed - 5.29%

 أصحاب األعمال الخاصة - 5.29%
أصحاب األعمال الخاصة
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7. الرسوم والمصروفات  
رسوم المعالجة )ُتدفع مرة 

واحدة(
%1 من مبلغ القرض مستحق السداد في وقت 

الصرف.

أى رسوم أخرى في وقت 
التحضير

رســوم الموافقــة المبدئيــة: 5,000 درهــم إماراتــي 
)غيــر قابلة لإلســترداد(.

إماراتــي  درهــم   3,000 العقــار:  تقييــم  رســوم 
لإلســترداد( قابلــة  )غيــر 

أي رسوم أخرى خالل فترة 
سداد القرض 

ــي  رســوم التأخــر فــي الســداد 700 درهــم إمارات
عــن كل تأخيــر فــي القســط مســتحقة الدفــع 

ــط. ــداد القس ــى س حت

درهــم   85 المديونيــة  شــهادة  إصــدار  رســوم 
شــهادة. لــكل  إماراتــي 

رســوم إصــدار شــهادة عــدم المديونيــة 95 درهــم 
إماراتــي لــكل شــهادة.

الرسوم وقت السداد 
المبكر 

رســوم الســداد المبكــر للتســويات الكاملــة هــي 
%1 مــن القيمــة المســتحقة للقــرض أو 10,000 

درهــم إماراتــي ، أيهمــا أقــل.

رســوم الســداد الجزئــي للتســويات الجزئيــة 1% 
ــم  ــً أو 10,000 دره ــوع مقدم ــغ المدف ــن المبل م

إماراتــي، أيهمــا أقــل.

التغطية التأمنية للحياة 
علي الرهن

مبلــغ القــرض أقــل مــن أو يســاوي 3,500,000 
درهم  

المشــترك:   / الفــردي  للمقتــرض  األقســاط 
%0.033 شــهريً علــى مبلــغ القــرض المســتحق 

شــهريً. المتناقــص 
ــب  ــق )كس ــترك الاح ــرض المش ــاط للمقت األقس
الدخــل(: %0.040 شــهريً علــى مبلــغ القــرض 

المســتحق المتناقــص شــهريً.
درهــم:   3,500,000 مــن  أكثــر  القــرض  مبلــغ 
ســيتم إخطــار األقســاط بنــاًء علــى متطلبــات 

الطبــي. اإلكتتــاب 

وتدفــع تأمين العقار ســنويً  العقــار  قيمــة  مــن   0.035%
. يً شــهر

7. Fees & Charges

Processing Fees (one-time 
payment)

1% of the Loan amount 
is payable at the time of 
disbursement.  

Any other fees at the time of 
onboarding

Fees for in-principle approval: 
AED 5,000 (non-refundable).
Property Valuation Fees: AED 
3,000 (Non-refundable)

Any other fees during 
tenure of the Loan

Charges for late payment is 
AED 700 per delay in instalment 
payable until instalment is paid.
Charges for issuance of liability 
certificate is AED 85 per 
cert ificate.
Charges for issuance of no 
liability certificate is AED 95 per 
certificate.

Fees at the time of early 
settlement

Early settlement charges for full 
settlements are 1% of outstanding 
value of the Loan or AED 10,000, 
whichever is lower.
Part settlement charges for partial 
settlements are 1% of the amount 
prepaid or AED 10,000, whichever 
is lower.

Mortgage Shield Life 
Insurance

Loan Amount less than or equal 
to AED 3,500,000
Premium for single / joint 
borrower: 0.033% per month 
on outstanding Loan amount 
reducing monthly.
Premium for subsequent joint 
borrower (income earning): 
0.040% per month on outstanding 
Loan amount reducing monthly.
Loan amount more than AED 
3,500,000: Premium will be 
advised based on medical 
underwriting requirements.     

Property Insurance 0.035% of the property value per 
year payable on a monthly basis.

Warning 
• If you settle your loan before the availed tenure, 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 interest at the rates 
described below.

• If you fail to make a payment or otherwise breach the 
Loan terms, this will be a default and the Bank will be 
entitled, among other things, to:
(a) Cancel the Loan 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 and repossess 
the mortgaged property.

تحذير  
ــذ  • ــتحقاق، عندئ ــخ اإلس ــل تاري ــر قب ــرض المبك ــداد الق ــم س إذا ت

يتعيــن دفــع رســوم التســوية المبكــرة بالمعــدالت الموضحــة 
ــاه. أدن

إذا تأخرتــم أو تخلفتــم عــن الســداد، عندئــذ يتعيــن دفــع رســوم  •
تأخيــر الســداد بالمعــدالت الموضحــة أدنــاه؛  ســيتم فــرض فائــدة 

التخلــف عــن الســداد بالمعــدالت الموضحــة أدنــاه.
القــرض  • شــروط  خالفتــم  أو  الدفعــة  ســداد  عــن  فشــلتم  إذا 

ــن  ــك م ــيحق للبن ــال وس ــذا إخ ــد ه ــوف يع ــر، فس ــكل أو بآخ بش
ــوم بـــ: ــرى، أن يق ــور أخ ــن أم بي

إلغاء القرض والمطالبة بالسداد الكامل فورًا.	أأ 
اإلباغ عن اإلخال إلى السلطات التنظيمية المناسبة بما 	(أ 

في ذلك البنك المركزي اإلماراتي ومكتب اإلتحاد اإلئتماني 
ووكاالت التصنيف اإلئتمانية األخرى، مما سيؤثر على 

التصنيف اإلئتماني.
إتخاذ اإلجراءات القانونية ضدكم وإستعادة حيازة العقار 	(أ 

المرهون.



4/4The 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. 

بنك رأس الخيمة الوطـني )ش.م.ع.( )”البنـك“ أو ”راك بنـك“( بنـك تجـاري 
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

باإلضافــة إلــى ذلــك ، قــد تكــون هنــاك رســوم عامــة تنطبــق علــى تعاماتكــم  •
بنــا علــى موقعنــا  الخــاص  الرســوم  االطــاع علــى جــدول  يمكــن  معنــا. 
ــت: www.rakbank.ae )تحــت قســم األفــراد < قــروض <  علــى شــبكة األنترن

القــروض العقاريــة < المعلومــات واألدوات < دليــل الخدمــة 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

8. المخاطر والقيود
ال يسمح بتأجيل أقساط هذا القرض. •
أو   • القــرض  بموجــب  أي دفعــات مســتحقة  عــن ســداد  التخلــف  حــال  فــي 

ــارة  ــم خس ــيترتب عليك ــرى، س ــة أخ ــة بطريق ــروطنا التعاقدي ــن ش ــال ع اإلخ
الممتلــكات المرهونــة لصالــح البنــك نتيجــة إلجــراءات اســتعادة حيــازة الرهــن 

ــه البنــك. ــد يقــوم ب ــاري التــي ق العق

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؛ و جوهري
إخطــار البنــك كتابيــً عنــد الرغبــة فــي إجــراء الســداد المبكــر للقــرض قبــل  •

موعــد إســتحقاقه.

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

فــي غضــون 60 يومــً مــن إخطاركــم مقدمــً.

يجــوز للبنــك تعديــل أســعار الفائــدة للقــرض فــي غضــون 30 يومــً مــن  •
مقدمــً. إخطاركــم 

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

نمــوذج الطلــب.
 يمكنكــم التنــازل عــن  الحــق لفتــرة التهيئــة إذا رغبتــم بصــرف القــرض علــى الفــور 

وذلــك مــن خــال تقديــم طلــب التنــازل لنــا كتابيً.

ــق  ــا مــن الحصــول علــى مســتند ملخــص الحقائ ــا تمكن ــا / نحــن نؤكــد أننــي / أنن أن
ــم  ــراءاة وفه ــا بق ــرض وقمن ــى الق ــول عل ــا للحص ــم طلبن ــل تقدي ــذا قب ــية ه الرئيس

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.

 • 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 Loans > Mortgage Loans > 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.

8. Risks & Limitations
 • No deferrals of instalments are allowed on this Loan.
 • If you fail to make any payment due under the Loan or otherwise 

breach our terms, you will lose the property mortgaged to the 
Bank as a result of the mortgage enforcement proceedings 
that we may take.

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; and

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

10. Key Terms & Conditions

 • The Bank may amend the features, fees, charges, terms & 
conditions of the Loan on 60 days’ notice to you in advance.

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

11. Cooling-Off Period (Your Right to Cancel) 
You are entitled to cancel the Loan within 5 business days of signing 
the Facility Documents / Application and we cannot advance the 
Loan until this period expires. To cancel the loan, 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 loan 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 Loan 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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