PERSONAL BANKING

Flexi Fixed Deposit Service and Price Guide (excluding VAT)
Schedule of Fees & Charges with effect from 24-06-2022
Fixed Limits
Sweep Out Limit*

Sweep In Limit**

Normal

AED 10,000

AED 3,000

RAKselect

AED 50,000

AED 3,000

RAKelite

AED 100,000

AED 3,000

* Sweep Out: Any amount available in the Current Account greater than the sweep out limit gets moved into a Fixed Deposit on the 5th of every month*
in units of thousands to create a Flexi Fixed deposit.
* For Flexi Fixed Deposits enrolled between 1st to 5th of the month, first sweep out will happen on 5th of the following month.
** Sweep In: Once the Current Account balance falls below the sweep in limit the Flexi Fixed Deposit is broken in units of thousands as required and
moved to your Current Account automatically.
Flexi Fixed Deposits are broken in multiples of AED 1,000 and the remaining amount keeps earning interest.

Premature Closer
Applicable interest rate in case of early up-liftment of Flexi Fixed Deposit
Normal

0.00%

RAKselect

0.25%

RAKelite

0.25%

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
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RAKBANK’s fees and charges specified herein, wherever applicable and as per UAE law.

For feedback or complaints, email contactus@rakbank.ae, call 04 213 0000, or visit our website.
The 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.

الخدمات المصرفية لألفراد

الئحة الخدمات واألسعار الخاصة بالوديعة الثابتة المرنة (ال تشمل ضريبة القيمة المضافة)
جدول الرسوم والنفقات سارية من 24-06-2020
درهم

السقف المحدد للنقد

حد تحويل الرصيد إلى الحساب**

حد تحويل الرصيد من الحساب*
قياسي

 10,000درهم

 3,000درهم

راك سيلكت

 50,000درهم

 3,000درهم

راك إليت

 100,000درهم

 3,000درهم

* يتم تحويل أي مبلغ متوفر في الحساب الجاري يتجاوز حد تحويل الرصيد للوديعة الثابتة في الخامس من كل شهر.
* بمضعفات اآلالف إلنشاء الوديعة الثابتة المرنة.
** بالنسبة إليداعات الوديعة الثابتة المرنة المسجلة بين  1إلى  5من الشهر ،سيتم إجراء المسح األول في اليوم الخامس من الشهر التالي .في حال إنخفاض رصيد الحساب الجاري للعميل
بمبلغ يتجاوز حد تحويل الرصيد فعندئذ يتم تقسيم الوديعة الثابتة المرنة إلى وحدات األالف لمعالجة الطلب ويتم تحويلة للحساب الجاري تلقائيًا.
يتم تقسيم الوديعة الثابتة المرنة إلى مضاعفات  1,000درهم بينما يظل بقية المبلغ لكسب الفائدة.

اإلغالق المبكر
حد تحويل الرصيد من الحساب*

معدل الفائدة المطبقة في حالة الترقية المبكرة للوديعة الثابتة المرنة

قياسي

0.00%

راك سيلكت

0.25%

راك إليت

0.25%

توافقــً مــع تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة اعتبــارًا مــن  1ينايــر  2018ســيتم فــرض نســبة  5%علــى رســوم ومصروفــات
راك بنــك المحــددة هنــا ،حيثمــا ينطبــق ذلــك وفقــً لقانــون دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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ألي مالحظات أو للشكاوي ،تواصل معنا عبر  contactus@rakbank.aeأو اتصل بنا على  04 213 0000أو قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت.
بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع” ).البنك“ أو ”راك بنك“( بنك تجاري منظم
ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

