ملخص الحقائق الرئيسية
KEY FACT STATEMENT

قرض السيارة
“القرض”

Auto Loan
”“Loan
IMPORTANT NOTICE

تنبيه هام
يعــرض هــذا المســتند المعلومــات األساســية للقــرض وبذلــك ،يتطلــب منكــم
قراءتــه جيــدًا .إذا واجهتكــم أي صعوبــة فــي فهــم أي مــن المعلومــات المتوفــرة
فــي هــذا المســتند ،يجــب عليكــم اإلســتعانة باستشــارة خارجيــة.

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.

هــذا المســتند ال يعتبــر عقــد قانونــي – فهــو ال يلزمكــم بأخــذ أو يلزمنــا بتقديــم
القــرض .ســيتم التقديــم الرســمي القــرض فــي نمــوذج طلــب الــذي ســيتضمن
جميــع الشــروط واألحــكام المطبقــة علــى القــرض.

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.

نحــن بنــك رأس الخيمــة الوطنــي (ش.م.ع”( ).البنــك“ أو ”راك بنــك“) ،بنــك تجــاري
منظــم ومرخــص مــن خــال البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
يمكنكــم إرســال اإلشــعارات عبــر العنــوان البريــدي ،أو الفاكــس أو عبــر البريــد
اإللكترونــي المذكــور أدنــاه:
العنوان :ص.ب 1531 .دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
خدمة العمالء +971 4 213 0000 :
بريد إلكترونيcontactus@rakbank.ae :

”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

 .1وصف القرض
هــذا القــرض هــو قــرض مخصــص لشــراء ســيارة مضمــون برهــن علــى الســيارة
لصالــح البنــك .ســيتم تســجيل الرهــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات أو وزارة
الداخليــة ،وفقــً لالقتضــاء.

The Loan is for the purchase of a motor vehicle and is secured by
a mortgage over the vehicle in the Bank’s favour. The mortgage will
be registered with the Roads & Transport Authority or Ministry of
Interior, as appropriate.

 .2نوع المنتج

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

هــذا القــرض ُمتوفــر ضمــن المنتجــات التقليديــة (الغيــر إســامية) ويوجــد أيضــً
منتــج إســامي بديــل لهــذا القــرض.

 .3المتطلبات واألهلية

3. Requirements & Eligibility
The Loan is available to: (a) salaried individuals, pensioners, banking
or non-banking customers, with or without salary transfer to
the Bank and self-employed individuals with valid UAE visa; and
(b) business entities in the UAE with at least 2 years of length of
business.

للتمكــن مــن التقديــم علــى هــذا القــرض ،يجــب( :أ) أن يكــون العمــاء صاحبــي
راتــب شــهري ،المتقاعديــن ،عمــاء البنــك وعمــاء البنــوك األخــرى ،وذلــك مــع أو
بــدون تحويــل الراتــب الشــهري إلــى البنــك ،و األفــراد أصحــاب الشــركات الخاصــة،
(ب) الشــركات التجاريــة العاملــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لمــدة  2ســنة
علــى األقــل.

 .4الخصائص األساسية

4. Key Features

60
ﻓﺘﺮات ﺳﺪاد ﻣﺮﻧﺔ
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  60ﺷﻬﺮ

ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

Available for New and Used Vehicles

RAKauto Loans are available
in UAE Dirhams only

Flexible repayment periods
up to 60 months

 .5فترة إتمام الطلب

5. Processing Time
Your Loan will be processed within 7 business days of signing the
Loan application form and submission of all required documents
to us.

ســيتم صــرف القــرض فــي غضــون  7أيــام عمــل مــن توقيــع نمــوذج طلــب القــرض
وتقديــم جميــع المســتندات المطلوبــة.

 .6معدل الفائدة

6. Interest Rate
• The interest on the Loan is fixed, payable monthly and is
calculated on the principal outstanding each month based on
exact number of days in the month as per the formula below:
Principal Outstanding x Rate of interest x No days of in the
month / 365 days.

•يكون معدل فائدة القرض ثابت ،ومستحق السداد (شهريًا) ويتم حسابه
بناء على العدد الفعلي
على أساس المبلغ األساسي المستحق كل شهر
ً
لأليام في الشهر وفقًا للصيغة أدناه.
المبلغ األساسي المستحق  xمعدل الفائدة  xعدد أيام الشهر 365 /يوم.

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

ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻗﺮض اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺪرﻫﻢ اﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻘﻂ
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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.

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

•يتم صرف جميع القروض ،عند الموافقة ،بأسعار متناقصة يتم تحويلها من
بناء على مدة القرض المتوافق عليه.
المعدالت الثابتة أدناه
ً
الراتب (بالدرهم اإلماراتي)

سيارة جديدة

سيارة مستعملة

من  5,000درهم إماراتي

 1.79%إلى 3.49%

 2.30%إلى 3.69%

(ثابت) سنويًا

األعمال التجارية حسب فترة
ممارسة النشاط المطلوبة

(ثابت) سنويًا

معدل فائدة ثابت معدل فائدة ثابت
سنويًا للسيارة
سنويًا للسيارة
المستعملة
الجديدة

الشركات بإستثناء شركات تأجير
السيارات

 3.45%إلى 4.49%

 3.65%إلى 4.75%

شركات تأجير السيارات

3.50%

NA

األفراد أصحاب األعمال الخاصة

معدل فائدة
سنوي ثابت
للسيارة الجديدة

تعتمد األسعار المطروحة على
متوسط رصيد الحساب (مع
أدمى سعر فائدة مقدمة لعمالئنا
النخبة  -إليت)

Used Vehicles

New Vehicles

)Salary (in AED

)2.30% to 3.69% (flat
per annum

)1.79% to 3.49% (flat
per annum

From AED 5,000

Flat Interest
Rate p.a.

Flat Interest
Rate p.a.

Used Vehicle

New Vehicle

3.45% to 4.49% 3.65% to 4.75%

Business excluding rent a car

3.50%

Business for rent a car

NA

معدل فائدة
سنوي ثابت
للسيارة المستعملة

Flat Interest
Rate p.a.

Flat Interest
Rate p.a.

Used Vehicle

New Vehicles

 2.40%إلى  2.99% 3.24%إلى 4.19%

2.99% to 4.19%

2.40% to 3.24%

يرجــى أيضــً المالحظــة أنــه قــد يتــم تقديــم أســعار الفائــدة الترويجيــة فــي
مناســبات معينــة وعلــى أســاس كل حالــة علــى حــدة ،وســيتم تحميــل تفاصيلها
علــى موقعنــا علــى اإلنترنــت (تحــت قســم األفــراد > قــروض > قــروض الســيارات)
وإعالمكــم بهــا عنــد تقديــم الطلــب.

Self-Employed

Rates are based on
average account balance
(with the lowest rate
provided to our Elite
)customers

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 available on our website (under Personal > Loans > Auto
Loan) and advised to you at the time of application.
Payment hierarchy under this Loan is as below

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

1. Principal component of installment/ Overdue
2. Interest component of installment/ Overdue
3. Late payment Interest
4. All other Charges

Warning

تحذير

• If you pay off the Loan prior to the due date, you will
pay prepayment charges at the rates described below.

•إذا تــم ســداد القــرض المبكــر قبــل تاريخ اإلســتحقاق ،عندئــذ يتعين
دفــع رســوم التســوية المبكرة بالمعــدالت الموضحــة أدناه.

• 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.

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

• 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:

•إذا فشــلتم عــن ســداد الدفعــة أو خالفتــم شــروط القــرض
بشــكل أو بآخــر ،فســوف يعــد هــذا إخــال وســيحق للبنــك مــن
بيــن أمــور أخــرى ،أن يقــوم ب:

(a) Cancel the Loan and demand full repayment
immediately

)أ(إلغاء القرض والمطالبة بالسداد الكامل فورًا.

(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

)ب(اإلبالغ عن اإلخالل إلى السلطات التنظيمية المناسبة بما
في ذلك البنك المركزي اإلماراتي ومكتب اإلتحاد اإلئتماني
ووكاالت التصنيف اإلئتمانية األخرى ،مما سيؤثر على
التصنيف اإلئتماني.

(c) Bring legal proceedings against you and repossess
the mortgaged vehicle.

)ج(إتخاذ اإلجراءات القانونية ضدكم وإستعادة حيازة السيارة
المرهونة.

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

Businesses with Length of
)Business Criteria (LOB
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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.

 .7الرسوم والمصروفات
رسوم المعالجة (إن وجدت) وقت
اإللتحاق

7. Fees & Charges
لألفــراد ذو الراتــب الشــهريُ :يســتحق ســداد
 1%مــن مبلــغ القــرض فــي تاريــخ الصــرف
(حــد ادنــى  500درهــم إماراتــي وحــد اقصــى
 2500درهــم إماراتــي)

For individual customers: 1% of the
Loan amount is payable at the time of
disbursement (minimum of AED 500
)and maximum of AED 2500

للعمــاء أصحــاب الشــركاتُ :يســتحق ســداد
 1.5%مــن مبلــغ القــرض فــي تاريــخ الصــرف
(حــد أدنــى  500درهــم إماراتــي وحــد اقصــى
 7500درهم إماراتي).

For Business customers: 1.5% of the
Loan amount is payable at the time of
disbursement (minimum of AED 500
and maximum of AED 7500).

الرسوم /المصروفات األخرى

تبلــغ رســوم التأخيــر فــي الســداد 500

رسوم التسوية المبكرة لمبلغ
القرض

رســوم الســداد المبكــر للتســويات الكاملــة
هــي  1%مــن المبلــغ المســتحق للعمــاء
األفــراد (بمــا فــي ذلــك المؤسســات الفرديــة)
و 5%مــن المبلــغ المســتحق لعمــاء
األعمــال.

Charges for late payment is AED 500
per delay in instalment payable until
instalment is paid.

درهــم إماراتــي عــن كل تأخيــر فــي القســط
مســتحق الدفــع حتــى ســداد القســط.
رســوم إصــدار شــهادة المســؤولية/عدم
وجــود مســؤولية هــي  60درهــم إماراتــي
للعمــاء األفــراد وألصحــاب الشــركات
الفرديــة و 250درهــم إماراتــي لعمــاء
األعمال لكل شهادة.

Processing Fees
)(one-time payment

Other fees / charges

Charges for issuance of liability/no
liability certificate is AED 60 for Individual
& Sole Establishment Customers and
AED 250 for Business Customers per
certificate.
Early settlement charges for full
settlements are 1% of outstanding
amount for Individual (including Sole
Establishments) customers and 5%
of outstanding amount for business
customers.

Fees at the time
of early settlement

Part settlement charges for partial
settlements are 1% of the amount
prepaid for Individual (including Sole
Establishments) customers and 5%
of the amounts prepaid for business
customers.

رســوم الســداد الجزئــي للتســويات الجزئيــة
مقدمــا للعمــاء
 1%مــن المبلــغ المدفــوع
ً
األفــراد (بمــا فــي ذلــك المؤسســات الفرديــة)
و 5%مــن المبالــغ المدفوعــة مســبقًا
لعمالء األعمال.
باإلضافــة إلــى ذلــك  ،قــد تكــون هنــاك رســوم عامــة تنطبــق علــى تعامالتكــم
معنــا .يمكــن االطــاع علــى جــدول الرســوم الخــاص بنــا علــى موقعنــا علــى
شــبكة األنترنــت( www.rakbank.ae :تحــت قســم األفــراد > قــروض > قــروض
ســيارات > المعلومــات واألدوات > دليــل الخدمــة واألســعار).
ســيتم فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة بالمعــدل الحالــي البالــغ  5%علــى
رســوم وتكاليــف البنــك ،كمــا هــو مطبــق بموجــب قانــون دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة.

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 > RAKauto Loan page > 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.

 .8المخاطر والقيود

8. Risks & Limitations
• Only 2 deferrals are allowed in a year one month at a time
subject to minimum 6 installments repaid since the loan was
availed

•ال يســمح بتأجيــل أكثــر مــن قســطين فــي الســنة مــع مراعــاة ســداد عــدد 6

أقســاط علــى األقــل بعــد صــرف القــرض.
•ال يمكــن تأجيــل القســط إذا كانــت المدفوعــات غيــر منتظمــة أو إذا كان هنــاك
 4شــيكات  /نظــام الخصــم المباشــر المرتجعــة فــي آخــر  12شــهرًا أو إذا كان
الطلــب ال يفــي بمتطلبــات سياســة المخاطــر الداخليــة للبنــك.

• Installment deferral cannot be given if payments are irregular
or if there are 4 cheques / Direct Debit System (DDS) returns
in the last 12 months or if the request does not meet the
Bank’s internal risk policy requirements.

•فــي حــال التخلــف عــن ســداد أي دفعــات مســتحقة بموجــب القــرض أو اإلخــال
عــن شــروطنا التعاقديــة بطريقــة أخــرى ،ســيترتب عليكــم خســارة الممتلكات
المرهونــة لصالــح البنــك نتيجــة إلجــراءات اســتعادة حيــازة الســيارة التــي قــد
يقــوم بــه البنــك.

• If you fail to make any payment due under the Loan or
otherwise breach our terms, you will lose the vehicle
mortgaged to the Bank as a result of the mortgage
enforcement proceedings that we may take.
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9. Customer Obligations
You need to:

تعين على العميل ما يلي:
•ســداد جميــع األقســاط والمبالــغ األخــرى المســتحقة فــي مواعيــد اإلســتحقاق
دون تأخيــر.

• Pay all installments and other amounts due on the due dates
without delay.

•مراجعــة هــذا المســتند وجميــع الشــروط واألحــكام األخــرى المنصــوص عليهــا
فــي نمــوذج الطلــب بالتفصيــل؛

• Review this document and all other terms & conditions set out
in the application form in detail.

•اإلطــاع علــى موقعنــا اإللكترونــي ( )www.rakbank.aeبإنتظــام لمتابعــة
التحديثــات؛

• Regularly check our website (www.rakbank.ae) for updates.

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

•إخطــار البنــك كتابيــً إذا كان هنــاك تغييــر فــي بيانــات العمــل أو الدخــل أو
التواصــل أو حالــة اإلقامــة أو البيانــات التعريفيــة أو الماليــة أو أي معلومــات
جوهريــة أخــرى وفقــً للمذكــور فــي نمــوذج الطلــب؛ و
•إخطــار البنــك كتابيــً عنــد الرغبــة فــي إجــراء الســداد المبكــر للقــرض قبــل
موعــد إســتحقاقه.

• Notify the Bank in writing if you wish to prepay your Loan prior
to its maturity.
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10. Key Terms & Conditions
& • The Bank may amend the features, fees, charges, terms
conditions of the Loan with prior notice of 60 days to you.

•يجــوز للبنــك تعديــل خصائــص ،رســوم ،مصروفــات ،شــروط وأحــكام القــرض
فــي غضــون  60يومــً مــن إخطاركــم مقدمــً.

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

•يجــوز للبنــك تعديــل أســعار الفائــدة للقــرض فــي غضــون  30يومــً مــن
إخطاركــم مقدمــً.
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)11. Cooling Off Period (Your Right to Cancel

يحــق للعميــل إلغــاء القــرض خــال  5أيــام عمــل اعتبــارًا مــن تاريــخ توقيــع
مســتندات التســهيل/الطلب ولــن يتــم صــرف القــرض حتــى إنتهــاء هــذه الفتــرة.
إللغــاء طلــب القــرض ،يتعيــن عليكــم إبالغنــا خــال هــذه المــدة وإذا قمتــم
باإللغــاء ،يتعيــن عليكــم دفــع الرســوم المذكــورة فــي مســتندات التســهيل/
نمــوذج الطلــب.

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.

يمكنكــم التنــازل عــن الحــق لفتــرة التهيئــة إذا رغبتــم بصــرف القــرض علــى الفــور
وذلــك مــن خــال تقديــم طلــب التنــازل لنــا كتابيًا.

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.

أنــا  /نحــن نؤكــد أننــي  /أننــا تمكنــا مــن الحصــول علــى مســتند ملخــص الحقائــق
الرئيســية هــذا قبــل تقديــم طلبنــا للحصــول علــى القــرض وقمنــا بقــراءة وفهــم
ملخــص الحقائــق الرئيســية هــذا .

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.

االسم

Name

التاريخ

Date

Signature

التوقيع

ألي مالحظــات أو للشــكاوي ،تواصــل معنــا عبــر contactus@rakbank.ae
أو اتصل بنا على  04 213 0000أو قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت.

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

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