
1/3The 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. 

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

تنبيه هام
يعــرض هــذا المســتند المعلومــات األساســية للحســاب. وبذلــك، يتطلــب منكــم 
قراءتــه جيــدًا، وإذا واجهتكــم أي صعوبــة فــي فهــم أي مــن المعلومــات المتوفــرة 

فــي هــذا المســتند، يجــب عليكــم اإلســتعانة باستشــارة خارجيــة.

هــذا المســتند ال يعتبــر عقــد قانونــي - فهــو ال يلزمكــم أو يلزمنــا بفتــح الحســاب. 
الــذي يتضمــن جميــع  نمــوذج طلــب  فــي  الرســمي للحســاب  التقــدم  ســيتم 

الشــروط واألحــكام المطبقــة. 

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 العماء : 0000 213 4 971+
contactus@rakbank.ae :بريد إلكتروني

1. وصف الحساب
هــذا الحســاب هــو حســاب فائــدة ويتيح للعمــاء الوصول إلــى مبالغ اســتثماراتهم 
ــر هــذا الحســاب  ــك مــن خــال إعطــاء إشــعار قبــل يوميــن عمــل فقــط. يتوف وذل

لألفــراد، المقيميــن والغيــر مقيميــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

2. نوع المنتج
ــة )الغيــر إســامية(  هــذا الحســاب هــو حســاب متوفــر ضمــن المنتجــات التقليدي
ويوجــد أيضــً منتــج إســامي بديــل لهــذه الحســاب مســتند علــي مبــدأ المضاربــة 

الشــرعية، تحــت اســم حســاب اإلســتثمار تحــت الطلــب. 

3. أهلية القبول
للتقــدم بطلــب فتــح الحســاب، يجــب: )أ( أآل يقــل العمــر عــن 21 عامــً ، )ب( أن 
يكــون العمــاء مواطنيــن أو مقيميــن بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو مقيمــي 
ومواطنــي دول الخليــج )ج( يتوفــر لديهــم مصــدر دخــل شــرعي ) فيمــا يعنــي راتــب 

ــة(. ــرادات تجاري / إي

4. الخصائص األساسية 

5. فترة إتمام الطلب 
ســيتم فتــح حســابكم البنكــي فــي غضــون 2 أيــام عمــل إعتبــارًا مــن تاريــخ توقيــع 

نمــوذج الطلــب وتقديــم المســتندات المطلوبة.

IMPORTANT NOTICE
This document sets out key information about the Account. 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 Account. The Account will be documented in an 
application form which will include all the terms and conditions 
applicable. 

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 Account
The Account is an interest bearing Account that allows you to 
access your funds/money by giving two working days’ notice 
period. It is available to Individuals, both resident and non-
resident in the UAE.     

2. Product Type
Account is conventional (Non-Islamic), but we have an Islamic variant 
based on the Shariah principle of Mudaraba, under Call Investment 
Account. 

3. Eligibility
In order to apply for the Account, you must: (a) be at least 21 years 
old; (b) UAE & GCC Nationals and expat individuals (resident or 
non-resident) (c) legitimate source of income (i.e. salary / business 
income). 

4. Key Features

5. Processing Time
Your account will be opened within 2 business days of signing the 
application form and submission of required documents to us.

ملخص الحقائق الرئيسية
KEY FACT STATEMENT

Call Deposit Account 
“Account”

سهولة الوصول إلى إستثماراتكم من خالل
إعطاء إشعار مسبق� فترة يومين عمل فقط

توفير كشف حساب جاري شهري
مجاني يوضح جميع المعامالت

Easy access to your funds by giving
just two working days’ notice.

One free monthly account
statement detailing all transactions

2

حساب يحقق أرباح� بدون
دفتر شيكات أو بطاقة خصم

An interest bearing Account with
no cheque book or Debit Card

%

توافر خاصية ا�حتفاظ بالبريد
مع مراعاة الرسوم التعريفة 

Hold mail facility available
subject to tariff charges

is available

حساب الودائع تحت الطلب 
“الحساب”



2/3The 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. 

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

6.Interest Rates
Interest rates are applied on account balances as below :

 • Interest rate is provided at a fixed rate per annum.

 • Credit interest is accrued daily and applied quarterly, however 
debit interest is accrued daily and applied monthly.

 • Both debit and credit Interest is computed using following 
calculation:

Average amount x Interest rate x No. of days / 365

Currency Interest (% p.a.)

AED 0.10

USD 0.10

GBP NIL

JPY -0.60

7. Product Fees and Charges 

Fee Amount
Minimum monthly average credit 
balance

AED 3,000 or equivalent in 
other currencies

Monthly charges for not 
maintaining minimum average 
balance 

AED 25 or equivalent in other 
currencies

Closure of Account  within 6 
months

AED 100

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 Accounts > Call Deposit > Information & Tools > Service and 
Price Guide). 

VAT at the current rate of 5% will be levied on the Bank’s fees 
and charges, as applicable under UAE law.

Warning 
• Interest is not paid if monthly accrued credit interest 

is less than AED 10 or USD 10 for respective currency 
denominations. 

• GBP Accounts will not earn interest.

• Current Accounts in JPY (Japanese Yen), are subject to 
negative interest rates that are fixed. This may cause 
reducing available balance even without customer 
induced withdrawals.

• Foreign currency exchange rates are used for computing 
minimum balance as well as minimum balance charges. 
Applicable balance amounts in foreign currency may 
vary based on the exchange rate variation from month 
to month.

• The Bank may close the Account if KYC or identification 
documents are not updated regularly, or if required 
as internal policies or upon request from regulatory / 
judiciary entities. 

8. Risks & Limitations 
 • We will require written withdrawal instructions from you with 

a notice of two working days in order for you to be able to 
access the funds.

6. معدالت الفائدة 
تطبق أسعار الفائدة علي أرصدة الحساب على النحو المذكور أدناه:

يتم توفير سعر الفائدة بمعدل ثابت سنوًيا.  •

يتــم اســتحقاق الفائــدة يومًيــا ويتــم تطبيقهــا كل ثاثــة أشــهر، ولكــن، يتــم  •
اســتحقاق الفائــدة الســلبية يومًيــا ويتــم تطبيقهــا شــهرًيا.

يتم احتساب الفوائد بكافة أنواعها باستخدام طريقة االحتساب التالية:  •

 متوسط المبلغ x معدل الفائدة السنوي x عدد األيام/365

الفائدة )% سنويًا(العملة 

0.10الدرهم اإلماراتي 

0.10الدوالر االمريكي

ال يوجدجنيه استرليني

0.60-ين يابانى

7. معدالت وحساب الفائدة 

المبلغالرسوم

الحد األدنى لمتوسط رصيد الحساب 
الشهري لتجنب الغرامة

3,000 درهم إماراتي أو ما يعادله 
بالعملة األجنبية )وفقً لعملة 

الحساب(

رسوم شهرية لعدم الحفاظ على الحد 
األدنى للرصيد الشهري

25 درهم إماراتي أو ما يعادل 
بالعمات األجنبية األخرى

100 درهم إماراتيإغاق الحساب في غضون 6 أشهر

ــم  ــى تعاماتك ــق عل ــة تنطب ــوم عام ــاك رس ــون هن ــد تك ــك ، ق ــى ذل ــة إل باإلضاف
معنــا. يمكــن االطــاع علــى جــدول الرســوم الخــاص بنــا علــى موقعنــا علــى 
شــبكة األنترنــت: www.rakbank.ae )تحــت قســم الحســابات < الودائــع تحــت 

الطلــب < المعلومــات واألدوات < دليــل الخدمــات واألســعار(

ــغ %5 علــى  ــي البال ــة بالمعــدل الحال ســيتم فــرض ضريبــة القيمــة المضاف
ــارات  ــة اإلم ــون دول ــب قان ــق بموج ــو مطب ــا ه ــك، كم ــف البن ــوم وتكالي رس

ــدة. ــة المتح العربي

تحذير  
ال يتــم دفــع فائــدة إذا كانــت مبلــغ الفائــدة اإلجمالــي تقــل عــن  •

10 درهــم إماراتــي أو 10 دوالر أمريكــي أو مــا يعدلــه مــن فئــات 
العمــات األخــرى.

بالجنيــه  • الصــادرة  الحســابات   علــى  فائــدة  حســاب  يتــم  ال 
اإلســترليني.

ــي إلــى رســوم خدمــة  • ــة باليــن اليابان تخضــع الحســابات الجاري
العمــات األجنبيــة الثابتــة. قــد يتســبب هــذا فــي نقــص الرصيــد 

المتــاح دون إجــراء عمليــات ســحب مــن قبــل العميــل.

يتــم إســتخدام أســعار صــرف العمــات األجنبيــة لحســاب الحــد  •
ــد.  ــى للرصي ــد األدن ــوم الح ــى رس ــة إل ــد باإلضاف ــى للرصي األدن
قــد تختلــف مبالــغ الرصيــد المحتســبة بالعملــة األجنبيــة بنــاًء 

علــى تغيــر ســعر الصــرف مــن شــهر آلخــر.

يجــوز للبنــك إغــاق الحســاب إذا لــم يتــم تحديــث البيانــات  •
الشــخصية أو المســتندات التعريفيــة بإنتظــام، أو إذا لــزم األمــر 
كسياســات داخليــة أو بنــاًء علــى طلــب الهيئــات التنظيميــة / 

ــة. القضائي

8. المخاطر والقيود
يتعيــن علــى العميــل تقديــم إخطــار كتابــي ُمســبق لتعليمــات الســحب  •

ــوال. ــى األم ــول عل ــن الحص ــل م ــن العمي ــى يتمك ــل حت ــن عم ــه يومي مدت
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 • No cheque book and debit card is issued with this Account.

 • Debit card is required for accessing Digital Banking facilities, 
and hence, you will not be able to get access to Digital Banking 
unless you have another  transactional account that provides 
you with a debit card.

9. Customer Obligations  
You are required to:

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

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

 • 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; and 

 • Always safeguard sensitive banking details such as a/c number, 
cheque book, Debit Card, login ID, passwords, pin number etc.

10. Key Terms & Conditions 
 • The Bank may amend the features, fees, charges, terms & 

conditions of the Account  on 60 days’ notice to you in advance.

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

 • If the Account is not used for a period of 1 year, it will be 
designated as inactive and you will not be able to transact 
unless activated again.

 • If the Account balance is not sufficient to settle outstanding 
dues, these will be recovered as and when the Account is 
funded or alternatively from any other account held by the 
customer with the Bank.

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

ال يتم إصدار دفتر شيكات وبطاقة خصم مع هذا الحساب. •

ــة  • ــات المصرفي ــق  الخدم ــى تطبي ــجيل عل ــة للتس ــم مطلوب ــة الخص ببطاق
الرقميــة، وبالتالــي، لــن تتمكنــوا مــن الدخــول واســتخدام الخدمــات المصرفية 
الرقميــة مــا لــم يكــن لديكــم حســاب معامــات آخــر يوفــر لكــم بطاقــة خصــم.

9. التزامات العميل
يتوجب على العميل ما يلي: 

مراجعــة هــذا المســتند وجميــع الشــروط واألحــكام األخــرى المنصــوص عليهــا  •
فــي نمــوذج طلــب فتــح الحســاب بالتفصيــل؛

اإلطــاع علــى موقعنــا اإللكترونــي )www.rakbank.ae( بإنتظــام لمتابعــة  •
ــات؛ التحديث

إخطــار البنــك كتابيــً ألي تغييــر فــي العمــل أو الدخــل، أو أي تغييــر فــي بيانــات  •
االتصــال، حالــة اإلقامــة، البيانــات التعريفيــة، الماليــة أو أي معلومــات أساســية 

أخــرى قــد ذكــر فــي نمــوذج الطلــب؛ و

ــات المصرفيــة الخاصــة والحساســة دائمــً مثــل رقــم الحســاب،  • ــة البيان حماي
ــات تســجيل الدخــول، كلمــات المــرور  ــة الخصــم، بيان ــر الشــيكات، بطاق دفت

والرقــم الســري ومــا إلــى آخــره.

10. الشروط واألحكام الرئيسية 

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

يجــوز للبنــك تعديــل أســعار الربــح للحســاب فــي غضــون 30 يومــً مــن  •
مقدمــً. إخطاركــم 

ــاب  • ــاره حس ــيتم اعتب ــد، فس ــام واح ــدة ع ــاب لم ــتخدام الحس ــم إس ــم يت إذا ل
غيــر فعــال ولــن يتمكــن العميــل مــن إجــراء المعامــات بإســتخدام الحســاب 

مــا لــم يتــم تنشــيطه مــرة أخــرى

إذا كان رصيــد الحســاب غيــر كاٍف لتســوية المبالــغ المســتحقة، فســيتم  •
تحصيلهــا عندمــا يتــم تمويــل الحســاب أو مــن خــال  أي حســاب آخــر تحتفظوا 

بــه لــدى البنــك.

ــق  أنا/نحــن نؤكــد أنني/أننــا تمكنــا مــن الحصــول علــى مســتند ملخــص الحقائ
الرئيســية للمنتــج هــذا قبــل تقديــم طلبنــا لفتــح الحســاب وقمنــا بقــراءاة وفهــم 

ملخــص الحقائــق الرئيســية هــذا. 

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.


