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IMPORTANT NOTICE
This document sets out key information about the Prepaid Card. 
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 Prepaid Card. The application for the Prepaid 
Card can be made through the RAKBANK Prepaid mobile app, 
which contains all the terms and conditions applicable to the 
Prepaid Card. 

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 Prepaid Card
The Prepaid Card is a payment card, available in virtual forms, 
wherein you should load cash in advance to use them for your 
purchases from merchants that accept the card for payment.

Whether you’re loading the RAKBANK Prepaid Card with pocket 
money or travel money, your kids will love showing their passion 
for their favourite club. What’s more, it’s the safe, convenient and 
rewarding alternative to cash.

2. Product Type
The Prepaid Card is available in conventional (non-Islamic) variant only.

3. Requirements & Eligibility
Application for the Prepaid Card can be made by all individuals who 
have: (a) valid Emirates ID (EID); and (b) if the individual is below the 
age of 16 years, he /she should be accompanied by a legal guardian 
with a valid EID. 

4. Key Features

ملخص الحقائق الرئيسية
KEY FACT STATEMENT

RAKBANK Prepaid Card
“Prepaid Card”

تنبيه هام
يعــرض هــذا المســتند المعلومــات األساســية لبطاقــة مســبقة دفــع وبذلــك، يتطلــب 
المعلومــات  أي مــن  فــي فهــم  أي صعوبــة  إذا واجهتكــم  منكــم قراءتــه جيــدًا. 

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

هــذا المســتند ال يعتبــر عقــد قانونــي – فهــو ال يلزمكــم بأخــذ أو يلزمنــا بتقديــم 
بطاقــة مســبقة الدفــع. ســيتم التقديــم الرســمي لطلــب البطاقــة المســبقة 
الدفــع مــن خــال تطبيقبطاقــة راك مســبقة الدفــع علــى الهاتــف المحمــول، والــذي 

ــع.  ــبقة الدف ــة المس ــى البطاق ــة عل ــكام المطبق ــروط واألح ــع الش ــن جمي يتضم

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 بطاقة مسبقة الدفع
ــث  ــي، حي ــكل إفتراض ــي ش ــرة ف ــة متوف ــة بنكي ــي بطاق ــع ه ــبقة الدف ــة مس البطاق
يتعيــن عليكــم تحميــل المبالــغ مقدمــً وذلــك للدفــع مقابــل مشــترياتكم مــن 

المحــات التجاريــة التــي تقبــل الدفــع بواســطة البطاقــة البنكيــة.
ــخصي أو  ــروف الش ــع للمص ــة الدف ــة بطاق ــام بتعبئ ــم للقي ــت رغبتك ــواء كان س
ــح  ــل اآلمــن والمري بنفقــات الســفر، عــاوة علــى ذلــك، تعتبــر هــذه البطاقــة البدي

والمجــِز للنقــود.

2. نوع المنتج
)الغيــر  التقليديــة  المنتجــات  ضمــن  الدفــع  المســبقة  البطاقــة  هــذه  تتوفــر 

فقــط. إســامية( 

3. المتطلبات واألهلية
تتوفــر إمكانيــة الحصــول علــى هــذه البطاقــة مســبقة الدفــع لجميــع األفــراد الــذي 
ــال كان  ــي ح ــول )EID(، و )ب( وف ــارية المفع ــة س ــة إماراتي ــم : )أ( هوي ــد لديه يوج
ــي  ــي القانون ــة الوص ــه مرافق ــن علي ــذ يتعي ــً، عندئ ــن )16( عام ــل م ــخص أق الش

ــة إمارتيــة ســارية المفعــول. حامــل هوي

4. الخصائص األساسية

بطاقة راك بنك مسبقة الدفع
”البطاقة المسبقة الدفع“

تتوفر البطاقة مسبقة الدفع بطاقة رقمية
Available virtual Prepaid Card. 

سهولة إعادة تعبئة النقود مجانً
Easy to reload for free

يمكنك التسجيل والتفعيل وإجراء المعامات والتحقق من الرصيد 
وحظر البطاقة مسبقة الدفع والكشف عن رقم التعريف الشخصي من 

خال تطبيق الهاتف المحمول المخصص لذلك
You can register, activate, transact & check your balance, block 
the Prepaid Card and reveal the PIN through the dedicated 
mobile app

يمكنك القيام بتحميل البطاقة مسبقة الدفع فور استامها بقيمة 
تصل إلى حد 100 درهم إماراتي. عند إكمال اإلجراءات التعريفية، 

يمكنك تحميل البطاقة إلى حد 25,000 درهم إماراتي  
First load of cash in the Prepaid Card can be up to AED 100. 
Once verification is complete and your card is converted to a 
re-loadable pre-paid card, you can then load the card up to 
AED 25,000 

استمتعوا بعروض المطاعم الرائعة، عروض اشتِر 1 واحصل على 1.
Get great offers on dining, Buy 1 Get 1 offers. 

تحويل »الدفع االجتماعي« باستخدام تطبيق الجوال »بطاقة راك مسبقة 
الدفع«.

Peer to peer transfer “Social Pay” using the “RAKBANK Prepaid” 
mobile App.
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5. Apply for a Prepaid Card
 • Download the RAKBANK Prepaid mobile app from Google Play 

Store or Apple App Store.

 • Register and apply to get your Virtual Prepaid Card. 

 • The courier team will then contact you for verification and 
convert it to a re-loadable Prepaid Card.

6. How to load the Card
The Prepaid Card can be loaded with cash through any of the 
following channels: 

 • RAKBANK ATM.

 • RAKBANK Digital Banking Application for existing customers.

 • Through “RAKBANK Prepaid” mobile app

Warning 
• The non-reloadable card is valid only for 12 months.
• Reloading from other Banks’ cards may incur charges 

from the issuing banks.
• The Foreign Exchange charge applied on transactions 

may result in the billing amount being higher 
than estimated by the customer at the time of the 
transaction

7. Key Fees and Charges 
 • New Prepaid Card fee - AED 25

 • Prepaid Card Load Fee – Nil

 • In addition, there may be standard fees and charges which 
apply to your dealings with us. Our schedule of fees can be 
found at www.rakbank.ae (under Personal > Cards > Prepaid 
Cards > RAKBANK Prepaid Card > 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 
 • Maximum balance permitted on the Prepaid Card – AED 25,000

 • Maximum daily transaction limit – AED 25,000

 • The virtual Prepaid Card until verification can only be 
used for online transactions, valid for 12 months from 
the date of issuance and can be loaded only once for a 
maximum amount of AED 100 Post verification, the virtual 
Prepaid Card can be used for all retail transactions, valid 
for 3 years from the date of issuance and can be loaded 
up to a maximum amount of AED 25,000.   

9. Customer Obligations 
 • Cash withdrawal is not applicable on RAKBANK virtual 

Prepaid card.

 • Customer must provide authentic and valid identity documents 
for verification. 

 • Customer must fund the Prepaid Card and use it within the 
applicable laws of RAKBANK and of the UAE.

 5. كيفية الحصول على البطاقة مسبقة الدفع 
ــل مــن  • ــق التحمي ــع مــن تطبي ــة راك مســبقة الدف ــق بطاق ــل تطبي ــم بتحمي ق

ــل أو جوجــل. آب
قم بالتسجيل وتقديم طلب للحصول على البطاقة الفردية مسبقة الدفع. •
اإلجــراءات  • إلتمــام  بــك  باإلتصــال  ذلــك  بعــد  الســريع  البريــد  فريــق  ســيقوم 

التعريفيــة والقيــام بتحويــل البطاقــة إلــى بطاقــة مســبقة الدفــع قابلــة إلعــادة 
التحميــل.

6. كيفية تحميل البطاقة
 يمكن تحميل األموال على البطاقة مسبقة الدفع عبر القنوات التالية: 

ماكينة الصراف اآللي لراك بنك.  •

تطبيق راك بنك الرقمي لعماء راك بنك الحاليين. •

من خال تطبيق بطاقة راك مسبقة الدفع. •

تحذير  
 البطاقة الغيرقابلة إلعادة الشحن صالحة لمدة 21 شهًرا فقط. •

إعادة الشحن من بطاقات البنوك األخرى قد تؤدي إلى تحمل  •
رسوم من البنوك المصدرة.

قد يؤدي تغير العمالت األجنبية المطبقة على المعامالت إلى  •
أن يكون مبلغ الفاتورة والمخصوم من البطاقة أعلى مما يقدره 

العميل في وقت المعاملة.

7. الرسوم والمصاريف األساسية 
رسوم إصدار البطاقة مسبقة الدفع - 25 درهم إماراتي. •
رسوم تحميل البطاقة مسبقة الدفع - ال يوجد. •
ــى  • ــق عل ــة تنطب ــد إضافي ــوم وفوائ ــاك رس ــون هن ــد تك ــك، ق ــى ذل ــة إل باإلضاف

تعاماتكــم مــن خــال هــذه البطاقــة. يمكنكــم اإلطــاع علــى جــدول الرســوم 
 > بطاقــات   > األفــراد  قســم  )تحــت   www.rakbank.ae علــى  بنــا  الخــاص 
ــدة  <  ــط مفي ــع < رواب ــبقة الدف ــة راك مس ــع < بطاق ــبقة الدف ــات المس البطاق

دليــل الخدمــات 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 
يكون الحد األقصى المسموح به للبطاقة مسبقة الدفع - 25,000 درهم إماراتي. •
يكون الحد األقصى للمعامات اليومية - 25,000 درهم إماراتي.  •

ــراءات  • ــام اإلج ــل اتم ــي ظ ــة ف ــع الرقمي ــبقة الدف ــة مس ــتخدام البطاق ــك إس يمكن
التعريفيــة للمدفوعــات عبــر شــبكة اإلنترنــت، وهــي ســارية لمــدة 12 شــهر  بــدءًا 
ــخ اإلصــدار ويمكــن تحميلهــا مــرة واحــدة فقــط بمبلــغ 100 درهــم كحــد  مــن تاري
الرقميــة  البطاقــة  التعريفيــة، يمكنــك اســتخدام  اإلجــراءات  إتمــام  أقصى.بعــد 
مســبقة الدفــع لجميــع معامــات متاجــر التجزئــة ، وهــى صالحــة لمــدة 3 ســنوات 

ــي. ــم إمارات ــى 25,000 دره ــد أقص ــا بح ــن تحميله ــدار ويمك ــخ اإلص ــن تاري م

9. إلتزامات العميل   
السحب النقدي ال ينطبق على بطاقة راك بنك الرقمية مسبقة الدفع.  •

إلثبــات  • وصالحــة  أصليــة  تعريفيــة  مســتندات  تقديــم  العميــل  علــى  يتعيــن 
. شــخصيته 

يجــب علــى العميــل تحميــل البطاقــة المســبقة الدفــع واســتخدامها ضمــن  •
القوانيــن المطبقــة فــي راك بنــك و فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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10. Key Terms & Conditions 
The Bank may amend the features, fees, charges, terms & conditions 
of the Prepaid Card on 60 days’ notice to you in advance.

The Bank may amend the rates for the Prepaid Card on 30 days’ 
notice to you in advance.

I/ We confirm that I/ we have been provided with this Key Fact 
Statement prior to my application for the Prepaid Card 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.

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

المســبقة الدفــع فــي غضــون 60 يومــً مــن إخطاركــم مقدمــً.

ــك بإخطاركــم فــي غضــون 30  ــة وذل ــدة علــى البطاق ــل الفائ يجــوز للبنــك تعدي
يومــً مقدمــً.

أنــا / نحــن نؤكــد أننــي / أننــا تمكنــا مــن الحصــول علــى مســتند ملخــص الحقائــق 
ــبقة  ــة المس ــى بطاق ــول عل ــا للحص ــم طلبن ــل تقدي ــذا قب ــج ه ــية للمنت الرئيس

الدفــع وقــد قمنــا بقــراءة وفهــم هــذا الملخــص كامــًا. 

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.
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