BUSINESS BANKING

Business Loan/Finance (Installment Based) Service and Price Guide (excluding VAT)
Schedule of Fees & Charges with effect from 24-06-2022
Liability Certificate

AED 500

Loan/Finance Statement Charges

AED 500

AECB charges at loan disbursal

AED 100

Early Settlement of Loan (partial/full)
Loan Shield Insurance premium

5% of the Settled Amount
• 0.2% per annum on the Loan
outstanding for loans disbursed
between 16th February 2020 to 15th
October 2020
• As per signed agreement for
loans disbursed from 16th October
2020 onwards

Late Payment (Recurring as applicable)
1st Instalment

AED 300

2 Instalment

AED 400

Subsequent Instalment

AED 550

Foreclosure Letter

AED 100

Return of Cancelled Security cheques/ PDC/other collaterals

AED 100

Account Closing Letter

AED 100

No Liability Certificate

AED 100

nd

Rescheduling Fees
(Business Finance Plus)
Case Release Charges
(Business Finance Plus)

Up to 1% of the Finance Outstanding
AED 250
AED 525
NA

Important Notes
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• All charges are subject to changes with prior written notice to customers at the sole discretion of the Bank.
• SME Prime Rate is fixed at 14.5% per annum (15% p.a. effective 1st August 2022) and is subject to change from time to time at sole
discretion of the Bank. Any change to the SME Prime Rate is notified/published in the UAE newspapers or at RAKBANK Branches or
RAKBANK’s website at www.rakbank.ae as decided by the Bank from time to time.
• 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.

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.
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BUSINESS BANKING

Emirates Integrated Registries Company (EIRC) Service and Price Guide (excluding VAT)
Schedule of Fees & Charges with effect from 24-06-2022
Updation of the EIRC portal (Recurring as applicable)
Notice of Security Right
Creation

AED 100

Amendment

AED 100

Termination

Nil

Continuation

AED 100

Objection

AED 100

Revocation of Objection

AED 100

Court Ordered Termination

Nil

Sale of Asset

AED 100

Petition for Possession

AED 100

Offer to Acquire

AED 100

Offer of Redemption

AED 100

Acceptance of Redemption Offer

AED 100

Order for Possession

AED 100

Notice of Attachment
Creation

AED 200

Amendment

AED 200

Termination

AED 200

Notice of Prior Security Right
Creation

AED 50

Amendment

AED 100

Termination

Nil

Continuation

AED 100

Objection

AED 100

Revocation of Objection

AED 100

Court Ordered Termination

Nil

Sale of Asset

AED 100

Petition for Possession

AED 100

Offer to Acquire

AED 100

Offer of Redemption

AED 100

Acceptance of Redemption Offer

AED 100

Order for Possession

AED 100

Data obtention from the EIRC portal
AED 200

Important Notes
• All RAKBANK charges are subject to changes with prior written notice to customers at the sole discretion of the Bank.
• 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.

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.
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Printout of Certificate of EIRC Search

الخدمات المصرفية لألعمال

دليل خدمات وأسعار الخدمات المصرفية لألعمال  -قرض/تمويل (قائم على األقساط)
(ال تشمل ضريبة القيمة المضافة)
جدول الرسوم والنفقات سارية من 24-06-2022
شهادة مديوني

 500درهم

رسوم كشف حساب القرض/التمويل

 500درهم

رسوم شركة االتحاد للمعلومات اللئتمانية على القرض

 100درهم

تسوية القرض المبكرة (جزئيًا/كليًا)

 5%من المبلغ المتبقي

قسط التأمين على القرض “شيلد”

∙ 0.2%سنويًا على المبلغ المتبقي للقروض
الممنوحة خالل الفترة من  16فبراير  2022حتى
 15أكتوبر 2020
∙حسب اإلتفاقية الموقعة للقروض الممنوحة في يوم
 16أكتوبر  2022وبعد

السداد المتأخر (يتكرر حسب االقتضاء)

القسط األول

 300درهم

القسط الثاني

 400درهم

القسط التالي

 550درهم

خطاب إغالق الحساب

 100درهم

إعادة شيكات الضمان الملغية/الشيكات المؤرخه/الضمانت األخرى

 100درهم

خطاب إغالق الحساب

 100درهم

شهادة عدم المديونية

 100درهم

رسوم إعادة الجدوله
(تمويل األمال بالس)

لغاية  1%من مبلغ التمويل المتبقي
 250درهم

رسوم التنازل عن بالغ أو قضية
(تمويل األمال بالس)

 525درهم
ال يوجد

مالحظات مهمة
∙ تخضع جميع الرسوم واألسعار للتغييرات بإخطار كتابي مسبق للعمالء وفقً ا لتقدير البنك المطلق.
∙يكون سعر الفائدة األساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة ثابت بمقدار  14.5%سنو ًيا ( 15%سنويًا اعتبارًا من  1أغسطس  )2022ويخضع للتغيير من وقت آلخر
وفقً ا لتقدير البنك المطلق .وسيتم اإلخطار بأي تغيير يطرأ على هذا المعدل األولي أو نشرة في الصحف اإلماراتية أو فروع راك بنك أو على موقع را :بنك .www.rakbank.ae
وذالك حسب ما يقرره البنك من وقت آلخر.
∙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.
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الخدمات المصرفية لألعمال

دليل خدمات وأسعار شركة اإلمارات للسجالت المتكاملة (( )EIRCال تشمل ضريبة القيمة المضافة)
جدول الرسوم والنفقات سارية من 24-06-2022
تحديث بوابة اإلمارات لتسجيل األصول المنقولة والمرهونة (تتكرر حسب االقتضاء)

إشعار حق الضمان
إنشاء

 100درهم

تعديل

 100درهم

إنهاء

ال توجد

تمديد

 100درهم

اعتراض

 100درهم

إلغاء االعرتاض

 100درهم

إلغاء أمر المحكمة

ال توجد

بيع أصول

 100درهم

التماس للحيازة

 100درهم

عرض االستحواذ

 100درهم

عرض االسترداد

 100درهم

قبول عرض االسترداد

 100درهم

طلب للحيازة

 100درهم

إشعار المرفقات
إنشاء

 200درهم

تعديل

 200درهم

إنهاء

 200درهم

إشعار حق الضمان المسبق
إنشاء

 50درهم

تعديل

 100درهم

إنهاء

ال توجد

تمديد

 100درهم

اعتراض

 100درهم

إلغاء االعرتاض

 100درهم

إلغاء أمر المحكمة

بيع أصول

ال توجد
 100درهم

التماس للحيازة

 100درهم

عرض االستحواذ

 100درهم

عرض االسترداد

 100درهم

قبول عرض االسترداد

 100درهم

طلب للحيازة

 100درهم

البيانات الصادرة من شركة اإلمارات للسجالت المتكاملة
طباعة شهادة البحث الخاصة بشركة اإلمارات للسجالت المتكاملة

 200درهم

PPS-00827V062022

مالحظات هامة
∙تخضع جميع رسوم وأسعار راك بنك للتغييرات بإخطار كتابي مسبق للعمالء وفقً ا لتقدير البنك المطلق.
∙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.

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.
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