
Processing Fee1 1% of the Instant Money Amount

Interest (per month)  2%

Early Settlement Fees2 1% of the Instant Money

  Outstanding Amount

Late Payment Fee AED 200

Duplicate Statement Fee/

statement before last statement AED 50 

Returned Cheque Fee AED 100

Payment through Exchange house Fee AED 3 (per transaction)

Instant Money Cancellation Fee AED 100

No. of days from Statement 

Date to Payment Due Date  25 days

1) The Processing Fee is to be paid on or before the first monthly installment due date. 

2)  To early settle your Instant Money account please provide written instructions at
 any RAKBANK Branch.

*Charges, fees, etc. listed in this guide are applicable to Instant Money Customers effective 

01-01-2019.

*Additional expenses, eg. postage, telex, courier, fax, legal fees, etc. will be charged where incurred. 

*Charges for services not indicated in this guide are available on request. 

*For any enquiries on interest rates, fees, charges, etc. please call 04-213 00 00

All charges are subject to changes without notice at the sole discretion of the Bank.

Service and Price Guide with effect from 01-01-2019

Instant Money

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.
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لئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من 01-01-2019

1% من مبلغ الأموال الفورية   
1
ر�سوم المعاملة

 

 %2 �سعر الفائدة )�سهرياً( 

1% من الر�سيد الأموال الفورية المتبقي   
2
ر�سوم ال�سداد المبكر

200 درهم  ر�سوم ال�سداد المتاأخر  

ر�سوم ن�سخة عن ك�سف الح�ساب/عن ك�سف

50 درهم الح�ساب قبل اآخر ك�سف ح�ساب 

100 درهم  ر�سوم ال�سيك المرتجع 

3 درهم )لكل معاملة(  ر�سوم الت�سديد عبر مراكز ال�سرافة 

100 درهم  ر�سوم اإلغاء  الأموال الفورية 

عدد الأيام من تاريخ ك�سف الح�ساب اإلى 

25 يوم تاريخ ا�ستحقاق ال�سداد 

يجب دفع ر�سوم المعاملة في / اأو قبل تاريخ ا�ستحقاق اأول ق�سط �سهري.  )1

لل�سداد المبكر لح�ساب الأموال الفورية، يُرجى تزويدنا بتعليمات مكتوبة لدى اأي فرع من فروع راك بنك.  )2

* تُطبق الر�سوم، اإلخ، المدرجة في هذه الالئحة على عمالء ح�ساب الأموال الفورية ابتداًء من 01-01-2019.

* النفقات الإ�سافية مثل البريد، التلك�س، التو�سيل، الفاك�س، الر�سوم القانونية، اإلخ، �سيتم ا�ستيفاوؤها حيث ينطبق ذلك.

* تتوفر ر�سوم الخدمات الغير مدرجة في هذه الالئحة عند الطلب.

* لأية ا�ستف�سارات عن معدلت الفائدة، الر�سوم، اإلخ، يُرجى الت�سال على 00 00 213 - 04

الأموال الفورية

توافقاً مع تطبيق �سريبة القيمة الم�سافة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 1 يناير 2018 �سيتم فر�ض ن�سبة 5% على ر�سوم 

وم�سروفات راك بنك المحددة هنا، حيثما ينطبق ذلك وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
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