ملخص الحقائق الرئيسية
KEY FACT STATEMENT

بطاقة راك بنك وورلد ماستر كارد
“بطاقة اإلئتمان”

RAKBANK World Mastercard Credit Card
”“Credit Card
IMPORTANT NOTICE

تنبيه هام
يعــرض هــذا المســتند المعلومــات األساســية لبطاقــة اإلئتمــان .وبذلــك ،يتطلــب
منكــم قراءتــه جيــدًا ،وإذا 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 Credit Card.
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 أو يلزمنــا بتقديــم بطاقــة
اإلئتمــان ،ســيتم التقــدم الرســمي للحصــول علــى بطاقــة اإلئتمــان فــي نمــوذج
طلــب الــذي يتضمــن جميــع الشــروط واألحــكام المطبقــة.

This is not a legal contract – it does not bind you to take, or us to
provide, the Credit Card. The Credit Card will be documented in
an application form which will include all the terms and conditions
applicable to the Credit Card.

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 :
البريد اإللكترونيcontactus@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

 .1وصف بطاقة اإلئتمان
بطاقــة اإلئتمــان هــي بطاقــة دفــع تمكنكــم مــن اقتــراض مقــدار معتمــد مســبقًا
مــن المــال مقابــل ســعر فائــدة محــدد وذلــك للدفــع مقابــل مشــترياتكم مــن
المحــات التجاريــة التــي تقبــل الدفــع بواســطة بطاقــة اإلئتمــان.

The Credit Card is a payment card which lets you borrow funds at
a certain interest rate from a pre-approved limit to pay for your
purchases from merchants that accept the card for payment.

إن بطاقــة راك بنــك وورلــد اإلئتمانيــة توفــر لــك عالــم مــن المكافـــآت والمـــزايا
واالمتيــازات االســتثنائية فــي كل يــوم .بطاقــة وورلــد ماســتركارد االئتمانيــة مــن
راك بنــك تقــدم لــك أكثــر ممــا يمكــن أن تتوقعــه مــن بطاقــة ائتمــان ،فهــي توفــر
لــك ميــزة االســتعادة النقديــة علــى جميــع نفقاتــك .هنــاك أيضــً مزايــا الســفر،
راق ،إضافــة إلــى مزايــا التوفيــر الفريــدة.
وامتيــازات ألســلوب حيــا ٍة ٍ

The RAKBANK World Credit Card offers you a world of rewards,
privileges and benefits, every day. The RAKBANK World Credit Card
goes beyond what you expect from a Credit Card, offering you
exceptional Cashback on all your spends. There’s also a world of
travel benefits, lifestyle privileges and unmatched savings.

1. Description of the Credit Card

 .2نوع المنتج

2. Product Type

تتوفــر هــذه البطاقــة ضمــن المنتجــات التقليديــة (الغيــر إســامية) ويوجــد أيــض
منتــج إســامي بديــل لهــذه البطاقــة.

The Credit Card is available in both conventional (non-Islamic) and
Islamic variants.

 .3المتطلبات واألهلية

3. Requirements & Eligibility
)Application for the Credit Card can be made by anyone who: (a
is at least 21 years old; (b) for salaried applicants with a minimum
monthly salary of AED 20,000 or for the self-employed customers,
a quarterly credit turnover of AED 500,000 or an average quarterly
account balance of AED 150,000; and (c) provides a security cheque
for the value of the Credit Card limit.

يمكــن ألي فــرد بالتقــدم للحصــول علــى بطاقــة اإلئتمــان شــريطة أن( :أ) يبلــغ مــن
العمــر  21عامــً علــى األقــل( ،ب) يكــون مــن ذوي راتــب شــهري ال يقــل عــن 20,000
درهــم إماراتــي كحــد ادنــى أو مــن العمــاء أصحــاب الشــركات الخاصــة الــذي
يصــل معــدل دوران رصيدهــم الدائــن الربــع ســنوي مبلــغ  500,000درهــم إماراتــي
أو يكــون متوســط رصيــد حســابهم الربــع ســنوي مبلــغ  150,000درهــم إماراتــي
و(ج) يقــوم بتقديــم شــيك ضمــان بمقــدار حــد بطاقــة اإلئتمــان.

 .4الخصائص األساسية

4. Key Features
اكسب ميزة االسترداد النقدي على جميع مشترياتك

خدمة السحب النقدي حتى نسبة  80%من حد بطاقة اإلئتمان
Cash advance of up to 80% of your Credit Card limit

Earn cashback on all purchase transactions

شــيكات بطاقــة االئتمــان ،ســمارت كاش ،خدمــات تحويل الرصيد مســموح
بهــا ولكــن مطبقــة مــع الفوائــد ورســوم المعالجة

خدمــة راك بنــك لتحويــل األمــوال مقابــل رســوم رمزيــة وفقــً لجــدول
الرســوم والتكاليــف الخاصــة بالخدمــة

Credit card cheque, Smart cash, Balance transfer services
permitted with interest and pro-cessing fee

RAKMoneyTransfer service at a nominal fee as per Schedule
of Fees & Charges of the service

تغطيــة تأمينيــة اختياريــة مقدمــة كحمايــة ضــد اإلخــال بالســداد بســبب
الوفــاة ،العجــز الكلــي الدائــم ،األمــراض الخطيــرة وفقــدان الوظيفــة
بشــكل الإرادي
Optional credit shield offered as protection against payment
default due to death, permanent total disablement, critical
illness and involuntary loss of job

بنــك رأس الخيمــة الوطـــني (ش.م.ع”( ).البنـــك“ أو ”راك بنـــك“) بنـــك تجـــاري
منظــم ومرخــص مــن خــال البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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5. Processing Time

 .5وقت المعالجة
ســيتم إصــدار بطاقتكــم االئتمانيــة فــي غضــون  5أيــام عمــل مــن توقيــع نمــوذج
الطلــب وتقديــم المســتندات المطلوبــة إلينــا ،فــي حالــة موافقــة البنــك للطلــب،
وإتمــام أو إلغــاء فتــرة التهيئــة للطلــب.

Your Credit Card will be issued within 5 business days of signing
the application form and submission of required documents to us,
subject to the Bank’s approval and completion or waiver of cooling
off period.

 .6معدل الفائدة

6. Interest Rate

يتــم تطبيــق معــدل فائــدة ثابــت قــدره  3.25%شــهريًا وهــو مــا يعــادل معــدل
فائــدة ســنوي قــدره  39%علــى المبالــغ المســتحقة بموجــب بطاقــات اإلئتمــان.

A fixed rate of interest of 3.25% per month which is equivalent to an
annual interest rate of 39% is applicable on amounts outstanding
under the Credit Card.

يتم احتساب الفائدة بشكل يومي على النحو التالي:

Interest rate is calculated daily as follows:

•معدل الفائدة السنوي  360 x /الرصيد الحالي المستحق

• Annual Interest rate / 360 x current outstanding balance

•ثــم يتــم إضافــة مبلــغ الفائــدة اليوميــة المحتســب إلــى المبلــغ اإلجمالــي
ا لمســتحق .

• This daily interest amount is then added to the total amount
due to be paid.

يخضع معدل الفائدة الشهرية لزيادة بنسبة  0.5%شهر ًيا إذا لم يتم

Monthly interest rate is subject to increase by 0.5% per month if
the minimum amount due under the Credit Card in the previous
statement has not been paid.

دفــع الحــد األدنــى للمبلــغ شــهريًا بموجــب بطاقــة اإلئتمــان المبيــن فــي كشــف
الحســاب الســابق.

تحذير

Warning

•إذا تأخرتــم فــي الســداد أو لــم تتمكنــوا مــن ســداد الدفعــات
المطبقــة فــي تاريــخ اإلســتحقاق ،يتعيــن عليكــم ســداد فائــدة
التخلــف عــن الســداد بالمعــدالت الموضحــة أعــاه.

• If you are late in payment or fail to make the applicable
payments on the due date, you will pay default interest
at the rates described above.

•إذا قمتــم بســداد الحــد األدنــى فقــط مــن الدفعــات خــال كل
فتــرة محاســبية ،ســوف تدفعــوا فائــدة أكبــر وستســتغرقوا وقتــً
أطــول لســداد رصيدكــم المســتحق.

• If you make only the minimum payments during each
billing period, you will pay more in interest and it will
take you longer to pay off your outstanding balance.

•إذا فشــلتم فــي ســداد دفعــة أو خالفتــم شــروط بطاقــة اإلئتمــان
بطريقــة أخــرى ،فســوف يعــد هــذا إخــال وســيحق للبنــك مــن بيــن
أمــور أخــرى ،أن:

• If you fail to make a payment or otherwise breach the
Credit Card terms, this will be a default and the Bank
will be entitled, among other things, to:
(a) Cancel the Credit Card and demand full repayment
;immediately

)أ(إلغاء بطاقة اإلئتمان والمطالبة بالسداد الكامل فورًا.
)ب(اإلبــاغ عــن التقصيــر إلــى الســلطات التنظيميــة المناســبة
بمــا فــي ذلــك البنــك المركــزي اإلماراتــي ومكتــب االتحــاد
اإلئتمانــي ووكاالت التصنيــف اإلئتمانــي األخــري ،ممــا ســيؤثر
علــى تصنيفــك اإلئتمانــي.

(b) Report the default to the appropriate regulatory
authorities including the UAE Central Bank, Al
Etihad Credit Bureau and other credit rating
;agencies, which will affect your credit rating
(c) Bring legal proceedings against you.

)ج(إتخاذ اإلجراءات القانونية ضدكم.

7. Credit Card Payment Methods

 .7وسائل سداد رصيد البطاقة اإلئتمانية

You can make the payment of your Credit Card dues through the
following modes:

يمكنكم سداد مستحقات بطاقتكم اإلئتمانية من خالل الوسائل التالية:
•الشــيكات /الدفــع النقــدي لــدى الفــروع  /ماكينــات الصــراف اآللــي التابعــة
لــراك بنــك.

• Cheques /cash payment at branches / RAKBANK ATMs
• Through exchange houses.

•من خالل شركات الصرافة.
•ضبــط تعليمــات دائمــة (جزئيــة أو كاملــة) مــن خــال أي مــن حســابات راك بنــك
أو مــن الحســابات البنكيــة األخــرى داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة.

• Set up standing instructions (partial or full) on RAKBANK or
non-RAKBANK accounts .

•القنــوات المصرفيــة الرقميــة (مــن خــال راك البنــك أو البنــوك األخــرى بدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة).

• Digital banking channels (either through RAKBANK or other
banks in UAE).

•مــن خــال خدمــة الهاتــف اآللــي ( )IVRلعمــاء راك بنــك أصحــاب الحســابات
الجاريــة أو حســابات التوفيــر.

• Through Automated Phone Service (IVR) for RAKBANK
customers with current or savings accounts.

8. Key Fees and Charges

 .8الرسوم والمصاريف األساسية

• No Annual fee will be charged for the first year.

•ال يوجد رسوم سنوية عن السنة األولى .

 • Annual fees from the second year for the primary cardholderAED 750. (note: annual fee will be waived if customer performs
a minimum purchase transactions of AED 50,000 in the
previous year) .

•تطبــق رســوم قدرهــا  750درهــم إماراتــي علــى حامــل البطاقــة األساســية
اعتبــارًا مــن الســنة الثانيــة (ملحوظــة :يتــم إلغــاء الرســوم الســنوية إذا حقــق
العميــل عمليــات شــراء قدرهــا  50,000درهــم إماراتــي كحــد أدنــى خــال
الســنة الســابقة).

• Annual fees for supplementary cardholder - AED 200.

•الرسوم السنوية لحامل البطاقة اإلضافية  200 -درهم إماراتي
بنــك رأس الخيمــة الوطـــني (ش.م.ع”( ).البنـــك“ أو ”راك بنـــك“) بنـــك تجـــاري
منظــم ومرخــص مــن خــال البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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•رســوم الســداد المتأخــر المترتبــة علــى تأخــر ســداد الحــد األدنــى للدفعــة
المســتحقة الســداد 230 -درهــم إماراتــي عــن كل تأخيــر.

• Late payment fee for delay in payment of minimum amounts
due – AED 230 per delay.

•رســوم زيــادة الحــد اإلئتمانــي إذا تجــاوزت المعامــات مقــدار الحــد اإلئتمانــي -
 285درهــم إماراتــي.

– • Over limit fee if the transactions exceed Credit Card limit
AED 285.

•رســوم الســلفة النقديــة  3% -مــن مقــدار الســلفة النقديــة أو  99درهــم
إماراتــي (أيهمــا أعلــى).

• Cash advance fee – 3% of cash advanced or AED 99 (whichever
is higher).

•إصــدار خطــاب المديونيــة  /خطــاب عــدم المديونيــة  50 -درهــم إماراتــي عــن
كل خطــاب.

• Issuance of liability/No-liability letter – AED 50 per letter.
– • For cancellation of any cash product on the Credit Card
AED 249.

•إللغاء أي منتج نقدي لبطاقة اإلئتمان  249 -درهم إماراتي.

• Additional fees may be levied by the correspondent bank/
financial institution or entity providing financial services to the
beneficiary of remittances.

•يجــوز تحصيــل رســوم إضافيــة مــن ِقبــل البنــك المعنــي  /المؤسســة أو
الهيئــة الماليــة المقدمــة للخدمــات الماليــة للمســتفيد مــن الحــواالت.
•ســيتم فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة بالمعــدل الحالــي البالــغ 5%

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

علــى رســوم وتكاليــف البنــك ،كمــا هــو مطبــق بموجــب قانــون دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

8. Risks & Limitations
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• Additional 5% over and above the Credit Card limit will be
allowed to process the transaction. However, any transaction
in excess of the Credit Card limit will attract over limit fees.

• ُيســمح بنســبة  5%زيــادة عــن مقــدار حــد بطاقــة اإلئتمــان للموافقــة علــى
المعاملــة ينتــج عــن أي معاملــة تزيــد عــن حــد بطاقــة اإلئتمــان إضافــة رســوم
زيــادة الحــد اإلئتمانــي.

• Cash advances are permitted only up to 80% of the Credit
Card limit.

• ُيسمح بالسحب النقدي بنسبة تصل إلى  80%من رصيد بطاقة اإلئتمان.
• ُيسمح بتحويل الرصيد حتى نسبة  95%من الرصيد المتاح.

• Balance transfer is permitted up to 95% of available balance.

• ُيســمح بالســيولة النقديــة (ســمارت كاش) حتــى نســبة  80%مــن حــد بطاقــة
اإلئتمــان أو نســبة  95%مــن الرصيــد المتــاح (أيهمــا أقــل)

• Smart cash is permitted up to 80% of the Credit Card limit or
95% of the available balance (whichever is lower).

• ُيســمح بإصــدار شــيكات بطاقــة اإلئتمــان حتــى نســبة  80%مــن حــد بطاقــة
اإلئتمــان أو نســبة  95%مــن الرصيــد المتــاح (أيهمــا أقــل)
للحصول على الخدمات المذكورة أعاله ،يشترط الحصول على موافقة البنك أوالً.

• Credit Card cheque is permitted up to 80% of the Credit Card
limit or 95% of the available balance (whichever is lower).
These services are offered subject to approval of the Bank.

10. Customer Obligations
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• Customer must disclose his / her income accurately, provide
valid identity and employment details and evidence them with
authentic documents.

•يتعيــن علــى العميــل الكشــف عــن دخلــه  /دخلهــا بدقــة ،وتقديــم هويــة
صالحــة وتفاصيــل العمــل وإثباتهــا بموجــب تقديــم وثائــق أصليــة.
•يتطلــب مــن العميــل بســداد الدفعــات الشــهرية المســتحقة بموجــب بطاقة
اإلئتمــان وفــق لتاريــخ اإلســتحقاق لتجنــب رســوم الســداد المتأخــر والرســوم
الماليــة المطبقــة.

• Customer is obligated to make monthly payments due under
& the Credit Card as per due date to avoid late payment fees
finance charges.

 .11فترة التهيئة ( لديكم الحق في اإللغاء)

)11. Cooling Period (Your right to Cancel
• You are entitled to cancel the Credit Card within 5 business
days of signing the application form and we cannot issue the
Credit Card until this period expires.

•يحــق للعميــل إلغــاء بطاقــة اإلئتمــان خــال  5أيــام عمــل اعتبــارًا مــن تاريــخ
توقيــع نمــوذج الطلــب ولــن يتــم إصــدار بطاقــة اإلئتمــان حتــى إنتهــاء هــذه
الفتــرة.

• If you do cancel after the cooling period, you will need to pay
us the fees disclosed in the application form. You can waive
the right to the cooling period to receive the Credit Card
earlier by indicating this to us in writing.

•فــي حــال إلغــاء البطاقــة بعــد فتــرة التهيئــة ،يتعيــن عليكــم دفــع الرســوم
المذكــورة فــي نمــوذج الطلــب .يمكنكــم التنــازل عــن الحــق لفتــرة التهيئــة
إذا رغبتــم بإصــدار بطاقــة اإلئتمــان علــى الفــور وذلــك مــن خــال تقديــم طلــب
التنــازل لنــا كتابيــً.

12. Key Terms & Conditions
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The Bank may amend the features, fees, charges, terms & conditions
of the Credit Card on 60 days’ notice to you in advance.

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

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

يجــوز للبنــك تعديــل أســعار الفائــدة الخاصــة ببطاقــة اإلئتمــان فــي غضــون 30

يومــً مــن إخطاركــم مقدمــً.

بنــك رأس الخيمــة الوطـــني (ش.م.ع”( ).البنـــك“ أو ”راك بنـــك“) بنـــك تجـــاري
منظــم ومرخــص مــن خــال البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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I/ We confirm that I/ we have been provided with this Key Fact
Statement prior to my application for the Credit Card and have read
and understood this Key Fact Statement.

أنــا  /نحــن نؤكــد أننــي  /أننــا تمكنــا مــن الحصــول علــى مســتند ملخــص الحقائــق
هــذا قبــل تقديــم طلبنــا للحصــول علــى بطاقــة اإلئتمــان وقمنــا بقــراءاة وفهــم
ملخــص الحقائــق هــذا .
االسم

Name

التاريخ

Date

Signature

التوقيع
ألي مالحظات أو للشــكاوي ،تواصل معنــا عبر contactus@rakbank.ae
أو اتصل بنا على  04 213 0000أو قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت.

بنــك رأس الخيمــة الوطـــني (ش.م.ع”( ).البنـــك“ أو ”راك بنـــك“) بنـــك تجـــاري
منظــم ومرخــص مــن خــال البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

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