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Digital Banking Registration Step 1 ডিডিটাল ব্াাংডিাং রেডিস্ট্রেশন ধাপ 1

User to follow below step while using Desktop/Laptop:

 - Visit our Website: www.rakbank.ae
 - Click on Digital Banking and from the drop down menu Select Personal
 - On the security message page click on Apply Now

রিক্সটপ/ল্াপটপ ব্বহাে িোে সময় ব্বহােিােীস্টি ডনম্নডলডিৈ ধাপ অনুসেণ িেস্টৈ হস্টব:

 - আমাস্ট্ে ওস্টয়বসাইট ড�ডিট িরুন: www.rakbank.ae
 - ডিডিটাল ব্াাংডিাং-এ ডলিি িরুন এবাং ড্রপ িাউন রমনু্ রেস্টি ব্ডতিগৈ ডনবদোচন িরুন
 - ডসডিউডেডট রমস্টসি রপস্টি এিনই আস্টব্ন িরুন-এ ডলিি িরুন

User to follow below step while using Mobile App:

 - Download and install the latest RAKBANK Digital Banking App from Google Play Store or Apple App Store
 - Start the App and click on the Register button

রমাবাইল অ্াপ ব্বহাে িোে সময় ব্বহােিােীস্টি ডনম্নডলডিৈ ধাপ অনুসেণ িেস্টৈ হস্টব:

- গুগল রলে র্াে বা অ্াপল অ্াপ র্াে রেস্টি সবদেস্টশষ RAKBANK ডিডিটাল ব্াাংডিাং অ্াপডট িাউনস্টলাি এবাং ইন্ল িরুন
- অ্াপডট চালু িরুন এবাং রেডিস্ট্রেশন িরুন বাটস্টন ডলিি িরুন

iOS App Android App



DIGITAL BANKING REGISTRATION STEP 2

Register in 5 simple Steps

5 ডট সহি ধাস্টপ রেডিস্ট্রেশন িরুন

ডিডিটাল ব্াাংডিাং রেডিস্ট্রেশন ধাপ 2



BENEFICIARY ADDITION PROCESS FOR RAKMONEYTRANSFER
RAKMONEYTRANSFER - এে িন্ সুডবধাস্ট�াগী র�াগ িোে প্রডরিয়া

3ডট ধাস্টপ সুডবধাস্ট�াগী র�াগ িোে প্রডরিয়া
BENEFICIARY ADDITION PROCESS IN 3 STEPS

How to Add a Beneficiary using Desktop/Laptop:
 - Go to Send Money and from the drop down menu click on Create Beneficiary
 - User to Select Outside UAE option for Account Transfer

রিস্কটপ/ল্াপটপ ব্বহাে িস্টে ডি�াস্টব সুডবধাস্ট�াগী র�াগ িো �ায়:
- অেদে পাঠান-রৈ �ান, সুডবধাস্ট�াগী-রৈ ডলিি িরুন এবাং ৈােপে সুডবধাস্ট�াগী তৈডে িরুন ডনবদোচন িরুন
- অ্ািাউন্ট ট্ান্সফাে িোে িন্ ব্বহােিােীস্টি UAE- এে বাইস্টে অপশনডট ডনবদোচন িেস্টৈ হস্টব

How to Add a Beneficiary using Mobile App:
 - Go to Send Money Click on Beneficiaries and then Select Create Beneficiary
 - User to Select Outside UAE option for Account Transfer

রমাবাইল অ্াপ ব্বহাে িস্টে ডি�াস্টব সুডবধাস্ট�াগী র�াগ িো �ায়:
- অেদে পাঠান-রৈ �ান, সুডবধাস্ট�াগী-রৈ ডলিি িরুন এবাং ৈােপে সুডবধাস্ট�াগী তৈডে িরুন ডনবদোচন িরুন
- অ্ািাউন্ট ট্ান্সফাে িোে িন্ ব্বহােিােীস্টি UAE- এে বাইস্টে অপশনডট ডনবদোচন িেস্টৈ হস্টব

Account Transfer
অ্ািাউন্ট ট্ান্সফাে

Step 1 Enter Beneficiary Details
ধাপ 1 সুডবধাস্ট�াগীে ৈে্ ডলিুন

Click Here



BENEFICIARY ADDITION PROCESS IN 3 STEPS

Continuation of Step 1
ধাপ 1 চলমান

Step 2 Review & Confirm
ধাপ 2 প�দোস্টলাচনা িরুন ও ডনডচিৈ িরুন

Step 3 Confirmation Summary
ধাপ 3 ডনডচিৈিেস্টণে সােসাংস্টষেপ

The customer needs to enter 
the OTP received on the 
registered Mobile

রেডিস্ট্রেশন িো রমাবাইস্টল গৃহীৈ OTP-
ডট গ্াহিস্টি প্রস্টবশ িোস্টৈ হস্টব

Login to Digital Banking to perform a RAKMoneyTransfer transaction.
এিডট RAKMONEYTRANSFER রলনস্ট্ন সম্পন্ন িেস্টৈ ডিডিটাল ব্াাংডিাং-এ লগইন িরুন


