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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 a digital Savings Account offered to digital 
savvy customers who seek attractive interest rates on the 
balances maintained.     

2. Product Type
The Account is conventional (Non-Islamic) and there is no Islamic 
variant for this product.

3. Eligibility
The Account is available to residents and non-resident individual 
customers holding any other RAKBANK transaction account. 

4. Key Features     

5. Processing Time
This account can be opened instantly if you are an existing RAKBANK 
customer holding any transaction account and with access to digital 
banking. 
If you are new to banking with RAKBANK, you will need to visit the 
Branch to open a transactional account along with the RAKbooster 
account. Opening a transactional account will be possible within 2 
business days of signing the application form and submission of 
required documents to us.

6. Interest Rates
Interest rates are applied on account balances as below:
 • Interest rate is provided at a fixed rate per annum.
 • Interest is accrued daily and applied monthly.

 • Interest is computed using following calculation:
Average amount x annual rate x No of days / 365

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 عبــارة عــن حســاب توفيــر رقمــي يتــم تقديمــه للعمــاء محبــي 
التكنولوجيــا والذيــن يســعون للحصــول علــى أســعار فائــدة جذابــة علــى األرصــدة 

المحتفــظ بهــا.

2. نوع المنتج
يتوفر هذا الحساب ضمن المنتجات التقليدية )الغير إسامية( فقط. 

3. أهلية القبول
يتوفــر إمكانيــة فتــح هــذا الحســاب للعمــاء األفــراد المقيميــن أو الغيــر مقيميــن 

فــي دولــة اإلمــارات ولديهــم حســاب معامــات مــع راك بنــك.

4. الخصائص األساسية 

5. فترة إتمام الطلب 
يمكنــم فتــح هــذا الحســاب علــى الفــور إذا كنتــم مــن عمــاء راك بنــك الحالييــن 
عبــر تطبيــق  التواصــل  إمكانيــة  آخــر ولديكــم  أي حســاب معامــات  ولديكــم 

الخدمــات المصرفيــة الرقميــة.

ــارة الفــرع لفتــح حســاب معامــات  إذا كنــت عميــل جديــد مــع راك بنــك، يتعيــن زي
ــون  ــي غض ــات ف ــاب المعام ــح حس ــنقوم بفت ــتر. س ــاب راك بوس ــب حس ــى جان إل
ــة  يوميــن عمــل مــن تاريــخ توقيــع نمــوذج الطلــب وتقديــم المســتندات المطلوب

ــة. الكامل

6. معدالت وحساب الفائدة 
تطبق أسعار الفائدة/ الربح على أرصدة الحساب على النحو المذكور أدناه: 

يتم تقديم سعر الفائدة بمعدل ثابت سنوًيا.  •
تستحق الفائدة بشكل يومي ويتم تطبيقها شهريًا. •
يتم احتساب الفوائد بكافة أنواعها باستخدام طريقة االحتساب التالية: •

متوسط المبلغ × المعدل السنوي × عدد األيام /  365 

ملخص الحقائق الرئيسية
KEY FACT STATEMENT

RAKbooster Account
“Account”

حساب راك بوستر
“الحساب”

يتوفر هذا الحساب بعمالت
الدرهم ا�ماراتي والدوالر ا	مريكي

توفير كشف حساب شهري
مجاني يوضح جميع المعامالت

This account is available
in AED and USD currencies

One free monthly account
statements detailing all transactions

معدل فائدة شهري جذاب
با�ضافة إلى معدالت فائدة إضافية

مدفوعة للعمالء المؤهلين 
Attractive monthly interest rate

plus Bonus interest rates
paid to eligible customers

تمتعوا بمرونة سحب 1 و / أو 5 عمليات
دفع فواتير أو بطاقة ائتمان راك بنك

دون خسارة الفائدة الشهرية 
Enjoy flexibility of 1 withdrawal and/or

5 Utility / RAKBANK Credit Card payments
without loosing monthly interest
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Monthly Interest

Currency Amount Interest (% p.a.)

AED From AED 25K to AED 1 Million 0.25

AED Greater than AED 1 Million to 
AED 1 0Million

0.50

AED Greater than AED 10 Million to 
AED 25 Million

0.75

USD Greater than USD 50k to USD 
1.5 Million

0.15

USD Greater than USD 1.5 Million to 
6.5 Million

0.25

Bonus Interest (3 Months Cycle): 0.5% p.a. bonus if the below 
conditions are met:
 • Monthly interest is credited to the Account for each preceding 3 

months.
 • No debit transaction performed in the preceding 3 months.
 • If bonus is not already credited during the preceding 3 months.

Bumper Bonus Interest (12 Months Cycle): Additional 0.5% p.a. 
bumper bonus if the below conditions are met:
 • Monthly interest is credited to the Account for each preceding 

12 months.
 • No debit transaction performed in the preceding 12 months.
 • If bumper bonus is not already credited during the preceding 12 

months.

7. Product Fees and Charges

Fee Amount

Minimum Monthly Average Balance to 
avoid charges

AED 3,000 (or equivalent 
in USD)

Monthly charges for not maintaining 
minimum average balance

AED 25 (or equivalent in 
USD)

Closure of Account  within 6 months 
from opening of account

AED 100

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 Accounts > RAKbooster > 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.

Warning 
• Interest will not be paid for those months when 

customer exceeds 1 cash withdrawal and/ or 5 Utility/
RAKBANK Credit Card payments during a month. 
Permissible Utility payments must be performed on 
RAKBANK digital Banking platform.

• Interest is not paid if monthly accrued interest is less 
than AED 10 / USD 3.

• 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.

الفائدة الشهرية

الفائدة )% سنويًا(المبلغالعملة 

من 25 ألف درهم إماراتي إلى 1 الدرهم اإلماراتي 
مليون درهم إماراتي

0.25

أعلى من 1 مليون درهم إماراتي الدرهم اإلماراتي 
إلى 10 مليون درهم إماراتي

0.50

أعلى من 10 مليون درهم إماراتي الدرهم اإلماراتي 
إلى 25 مليون درهم إماراتي

0.75

أعلى من 50 ألف دوالر أمريكي الدوالر األمريكي
إلى 1.5 دوالر أمريكي

0.15

أعلى من 1.5 مليون دوالر أمريكي الدوالر األمريكي
إلى 6.5 مليون دوالر أمريكي

0.25

الفائــدة اإلضافيــة )دورة 3 أشــهر(: %0.5 ســنويًا كمكافــأة عنــد توافــر الشــروط 
التالية:

يتم إضافة الفائدة الشهرية إلى الحساب عن كل 3 أشهر سابقة. •
لم يتم تنفيذ أي معاملة خصم في األشهر الثاثة السابقة. •
لم يتم إضافة مبلغ مكافأة خال األشهر الثاثة السابقة. •

الفائــدة اإلضافيــة )دورة 12 شــهر(: نســبة ســنوية %0.5 كمكافــأة عنــد توافــر 
الشــروط التاليــة:

يتم إضافة الفائدة الشهرية إلى الحساب عن كل 12 شهرًا سابقة. •
لم يتم تنفيذ أي معاملة خصم خال 12 شهرًا  السابقة. •
إذا لم يتم إضافة مكافأة الفائدة اإلضافية خال الـ 12 شهًرا السابقة.  •

 
7. رسوم وتكاليف المنتج   

المبلغ الرسوم 

ــد الحســاب  ــى لمتوســط رصي الحــد األدن
لتجنــب الغرامــة

3,000 درهــم إماراتــي )أو مــا يعادلــه 
بالعملــة األجنبيــة(

علــى  الحفــاظ  لعــدم  شــهرية  رســوم 
الشــهري للرصيــد  األدنــى  الحــد 

يعــادل  مــا  )أو  إماراتــي  درهــم   25
األمريكــي( بالــدوالر 

إغــاق الحســاب فــي غضــون 6 أشــهر 
مــن تاريــخ فتــح الحســاب

100 درهم إماراتي

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 
راك  حســاب   > الحســابات  قســم  )تحــت   www.rakbank.ae األنترنــت:  شــبكة 

الخدمــات واألســعار( المعلومــات واألدوات < دليــل  بوســتر < 

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  
لــن يتــم دفــع فائــدة عــن تلــك الشــهور التــي يزيــد فيهــا  •

العميــل عــن عــدد المــرات المســموحة للســحب أو الدفــع وهــي 
ــداد  ــر أو لس ــع للفواتي ــات دف ــد و/ أو 5 عملي ــدي واح ــحب نق س
البطاقــة اإلئتمانيــة مــن راك بنــك. يتعيــن تنفيــذ عمليــات دفــع 

ــي.   ــي الرقم ــك المصرف ــق راك بن ــر تطبي ــر عب الفواتي
ال يســتحق فائــدة إذا كانــت الفائــدة الشــهرية المتجمعــة أقــل  •

مــن 10 درهــم إماراتــي/ دوالر أمريكــي.
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



3/3The 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.

8. Risks & Limitations 
 • Customer must have an active RAKBANK current or savings 

account and access to Digital Banking for transacting in this 
account. 

 • Account is offered in AED and USD currencies. Minimum amount 
required to earn interest is AED 25,000 or USD 50,001.

 • Amounts over AED 25 Million or USD 6.5 Million will not earn 
interest on the excess amounts.

 • In addition to the interest not being paid in case the permissible 
withdrawal/payments is exceeded, bonus interest will also not be 
paid. 

9. Customer Obligations  
You are required to:

 • Ensure any other RAKBANK transaction account and access to 
Digital Banking is kept active to avoid interruption / closure of 
this Account.

 • 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.

8. المخاطر والقيود
يتعيــن أن يكــون لــدى العمــاء حســاب جــاري أو توفيــر فــي راك بنــك وأن يكــون  •

ــة إلجــراء المعامــات  ــة الرقمي ــة اســتخدام الخدمــات المصرفي لديهــم إمكاني
علــى هــذا الحســاب.

ــى  • ــد األدن ــي. الح ــدوالر األمريك ــي وال ــم اإلمارات ــات الدره ــاب بعم ــر الحس يتوف
ــي أو 50,001  ــم إمارات ــو 25,000 دره ــدة ه ــب الفائ ــوب لكس ــغ المطل للمبل

ــي. دوالر أمريك
لــن تحصــل المبالــغ التــي تزيــد عــن 25 مليــون درهــم إماراتــي أو 6.5 مليــون  •

دوالر أمريكــي علــى الفوائــد )علــى المبالــغ الزائــدة(.
باإلضافــة إلــى عــدم دفــع الفائــدة فــي حالــة تجــاوز عــدد مــرات الســحب النقــدي  •

/ خدمــات دفــع الفواتيــر أو لســداد البطاقــات، لــن يتــم أيًضــا دفــع فائــدة 
ــة. ــأة اإلضافي المكاف

9. التزامات العميل
يتوجب على العميل ما يلي: 

التأكــد مــن إبقــاء فعاليــة حســاب المعاملــة فــي راك بنــك و تطبيــق الخدمــات  •
المصرفيــة الرقميــة لتجنــب انقطــاع / إغــاق هــذا الحســاب. 

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 كتابيــًا 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 دائمــًا 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 يومــًا مــن إخطاركــم مقدمــًا.

يجــوز للبنــك تعديــل أســعار الربــح للحســاب فــي غضــون 30 يومــًا مــن  •
مقدمــًا. إخطاركــم 

ــاب  • ــاره حس ــيتم إعتب 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.

أنــا / نحــن نؤكــد أننــي / أننــا تمكنــا مــن الحصــول علــى مســتند ملخــص الحقائــق 
الرئيســية للمنتــج هــذا قبــل تقديــم طلبنــا للحصــول علــى هــذا الحســاب وقــد 

قمنــا بقــراءة وفهــم هــذا الملخــص كامــًا. 

االسم
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 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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