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بنك رأس الخيمة الوطـني )ش.م.ع.( )”البنـك“ أو ”راك بنـك“( بنـك تجـاري 
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IMPORTANT NOTICE
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. 

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. 

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 Credit Card
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.
RAKBANK Titanium Business Credit Card is different from the 
Personal RAKBANK Titanium Credit Card that you may already have. 
It is ideal for all your business transactions worldwide. You can use 
it to pay for purchase of goods such as new stock, raw materials or 
equipment as well as for services rendered by your local or overseas 
suppliers.

2. Product Type
The Credit Card is available in conventional variants.

3. Requirements & Eligibility
Application for the Credit Card can be made by anyone who: (a) is 
at least 21 years old; (b) have a valid trade license (c) provide other 
business documents such as Memorandum of Articles, Power of 
Attorney, etc; (d) provide other banking or financing assessment 
information / documentation.

4. Key Features

5. Processing Time
Your Credit Card will be issued within 5 business days of signing the 
application form and submission of required documents to us.

.

تنبيه هام
يعــرض هــذا المســتند المعلومــات األساســية لبطاقــة اإلئتمــان و بذلــك، يتطلــب 
منكــم قراءتــه جيــدًا. إذا واجهتكــم أي صعوبــة فــي فهــم أي مــن المعلومــات 

ــة. ــارة خارجي ــتعانة باستش ــم اإلس ــب عليك ــتند، يج ــذا المس ــي ه ــرة ف المتوف

هــذا المســتند ال يعتبــر عقــد قانونــي – فهــو ال يلزمكــم بأخــذ أو يلزمنــا بتقديــم 
ــب  ــوذج طل ــي نم ــان ف ــة اإلئتم ــمي لبطاق ــم الرس ــيتم التقدي ــان. س ــة اإلئتم بطاق

ــة اإلئتمــان.  ــع الشــروط واألحــكام المطبقــة علــى بطاق ــذي ســيتضمن جمي ال

ــاري  ــك تج ــك“(، بن ــك“ أو ”راك بن ــي )ش.م.ع.( )”البن ــة الوطن ــك رأس الخيم ــن بن نح
ــدة.  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــزي لدول ــك المرك ــال البن ــن خ ــص  م ــم ومرخ منظ
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 بطاقة اإلئتمان
بطاقــة اإلئتمــان هــي بطاقــة دفــع تمكنكــم مــن اقتــراض مقــدار معتمــد مســبقًا 
ــن  ــترياتكم م ــل مش ــع مقاب ــك للدف ــدد وذل ــدة مح ــعر  فائ ــل س ــال مقاب ــن الم م

ــة التــي تقبــل الدفــع بواســطة بطاقــة اإلئتمــان. المحــات التجاري
تختلــف بطاقــات تيتانيــوم االئتمانيــة لألعمــال مــن راك بنــك عــن بطاقــات تيتانيوم 
االئتمانيــة الشــخصية راك بنــك التــي قــد تكــون لديكــم، إنهــا األمثــل لكافــة 
االعمــال التجاريــة حــول العالــم. يمكنكــم اســتخدامها لســداد قيمــة المشــتريات 
مثــل البضائــع الجديــدة والخامــات الجديــدة أو المعــدات والخدمــات المقدمــة أيضــًا 

ــن المحلييــن او الخارجييــن. مــن الموردي

2. نوع المنتج
تتوفر البطاقة اإلئتمانية في صورة تقليدية فقط.

3. المتطلبات واألهلية
يمكــن ألي شــخص التقديــم بطلــب للحصــول علــى بطاقــة اإلئتمــان شــريطة أن: )أ( 
يبلــغ مــن العمــر 21 عامــًا علــى األقــل )ب( حيــازة رخصــة تجاريــة ســارية، )ج( تقديــم 
مســتندات العمــل األخــرى مثــل عقــد التأســيس، توكيــل رســمي، إلــخ... )د( تقديــم 

معلومــات / وثائــق أخــرى عــن التقييــم المصرفــي أو التمويلــي.

4. الخصائص األساسية

5. فترة إتمام الطلب 
ســيتم إصــدار بطاقتكــم االئتمانيــة فــي غضــون 5 أيــام عمــل مــن توقيــع نمــوذج 

الطلــب وتقديــم المســتندات المطلوبــة.

ملخص الحقائق الرئيسية
KEY FACT STATEMENT

RAKBANK Titanium Mastercard Credit Card
“Credit Card” 

بطاقة لبطاقة راك بنك تيتانيوم ماستركارد اإلئتمانية 
”البطاقة اإلئتمانية“

اكسب مكافآت االستعادة نقدًا على جميع مشترياتك
Earn cashback on all purchase transactions   

سلفة نقدية حتى نسبة %90 من رصيد بطاقة اإلئتمان
Cash advance of up to 90% of your Credit Card limit

تمتع باستعادة %1 من النقود على مشتريات التجزئة، معامات 
الشراء عبر اإلنترنت والسلف النقدية

Enjoy 1% Cashback on domestic and international retail, 
internet, and cash transactions 

بطاقات إئتمان أعمال اضافية للموظفين الرئيسيين
Additional Business Credit Cards for Key Employees 

درع إئتماني اختياري يقدم كحماية من التخلف عن الدفع بسبب الوفاة، 
والعجز الكلي الدائم، واألمراض الحرجة، وفقدان الوظيفة غير الطوعي

Optional credit shield offered as protection against payment 
default due to death, permanent total disablement, critical 
illness and involuntary loss of job

شــيكات بطاقــة االئتمــان، ســمارت كاش، خدمــات تحويــل الرصيــد 
مســموح بهــا مــع الفوائــد ورســوم المعالجــة

Credit card cheque, Smart cash, Balance transfer services 
permitted with interest and processing fee

خالية من الرسوم السنوية!
No Annual Fees ever!
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6. Interest Rate
A fixed rate of interest of 3.65% per month which is equivalent to an 
annual interest rate of 43.8% is applicable on amounts outstanding 
under the Credit Card.

Interest rate is calculated daily as follows:

 • Annual Interest rate / 365 x current outstanding balance

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

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.

Warning 
• 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.

• 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.

• 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;

(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.

7. Credit Card Payment Methods
You can make the payment of your Credit Card dues through the 
following modes:

 • Cheques /cash payment at branches / RAKBANK ATMs
 • Through exchange houses
 • Set up standing instructions (partial or full) on RAKBANK or 

non-RAKBANK accounts 
 • Digital banking channels (either through RAKBANK or other 

banks in UAE)
 • Through Automated Phone Service (IVR) for RAKBANK 

customers with current or savings accounts. 

8. Key Fees and Charges 

 • No Annual fee will be charged 

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

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

 • Cash advance fee – 3.15% of transaction amount

 • Issuance of liability/No-liability letter – AED 50 per letter

 • For cancellation of any cash product on the Credit Card – AED 249.

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

6. معدل الفائدة 
ــدل  ــادل مع ــا يع ــو م ــهريًا وه ــدره %3.65 ش ــت ق ــدة ثاب ــدل فائ ــق مع ــم تطبي يت
فائــدة ســنوي قــدره %43.8 علــى المبالــغ المســتحقة بموجــب بطاقــات اإلئتمــان.

يتم احتساب الفائدة كمعدل يومي على النحو التالي: 

معدل الفائدة السنوي / x 365 الرصيد الحالي المستحق  •

ثم تضاف قيمة الفائدة اليومية إلى إجمالي المبلغ المستحق الدفع.  •

 يخضــع معــدل الفائــدة الشــهري للزيــادة بنســبة %0.5 شــهريًا إذا لــم يتــم دفــع 
ــاب  ــف الحس ــي كش ــان ف ــة االئتم ــب بطاق ــتحق بموج ــغ المس ــى للمبل ــد األدن الح

الســابق.

تحذير  
ــات  • ــداد الدفع ــن س ــوا م ــم تتمكن ــداد أو ل ــي الس ــم ف إذا تأخرت

ــدة  ــداد فائ ــم س ــن عليك ــتحقاق، يتعي ــخ االس ــي تاري ــة ف المطبق
ــاه. ــة أع ــدالت الموضح ــداد بالمع ــن الس ــف ع التخل

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

ــتحق. ــم المس ــداد رصيدك ــول لس أط
إذا فشــلتم فــي ســداد دفعــة أو خالفتــم شــروط بطاقــة اإلئتمــان  •

بطريقــة أخــري، فســوف يعــد هــذا إخــال وســيحق للبنــك مــن بيــن 
أمــور أخــري، أن:

بإلغاء بطاقة اإلئتمان والمطالبة بالسداد الكامل فورًا.	أأ 

اإلباغ عن التقصير إلى السلطات التنظيمية المناسبة 	(أ 
بما في ذلك البنك المركزي اإلماراتي وشركة اإلتحاد 

للمعلومات اإلئتمانية ووكاالت التصنيف اإلئتمانية األخرى، 
مما سيؤثر على تصنيفكم اإلئتماني.

إتخاذ اإلجراءات القانونية ضدكم.	(أ 

7. وسائل سداد رصيد البطاقة اإلئتمانية 
يمكنكم سداد مستحقات بطاقتكم اإلئتمانية من خال الوسائل التالية: 

الشيكات/ الدفع النقدي لدى الفروع / ماكينات الصراف اآللي التابعة لراك بنك. •
من خال شركات الصرافة. •
ضبــط تعليمــات دائمــة )جزئيــة أو كاملــة( علــى حســابات راك بنــك أو الحســابات   •

البنكيــة األخــري داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
القنــوات المصرفيــة الرقميــة )مــن خــال راك البنــك أو البنــوك األخــرى  بدولــة اإلمارات  •

العربيــة المتحدة(.
ــة أو  • ــي  لعمــاء راك بنــك ألصحــاب الحســابات الجاري ــف اآلل ــة الهات مــن خــال خدم

ــر. ــابات التوفي حس

8. الرسوم والمصاريف األساسية  
ال يوجد رسوم سنوية. •
رســوم الســداد المتأخــر المترتبــة علــى تأخر ســداد الحــد األدنى للدفعة المســتحقة  •

الســداد- 230 درهــم إماراتــي عــن كل تأخير. 
رســوم زيــادة الحــد اإلئتمانــي إذا تجــاوزت المعامــات مقــدار الحــد اإلئتمانــي - 285  •

درهــم إماراتــي.
رسوم السلفة النقدية %3.15 من مقدار السلفة النقدية. •
خطــاب إصــدار المديونيــة / خطــاب عــدم المديونيــة - 50 درهــم إماراتــي عــن كل  •

خطــاب.
إللغاء أي منتج نقدي لبطاقة اإلئتمان - 249 درهم إماراتي •
ســيتم فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة بالمعــدل الحالــي البالــغ 5%  •

علــى رســوم وتكاليــف البنــك، كمــا هــو مطبــق بموجــب قانــون دولــة 
ــدة. ــة المتح ــارات العربي اإلم
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9. المخاطر والقيود
الحد األقصى الشهري الستعادة النقود هو 1,000 درهم إماراتي. •

ســتحصل جميــع المعامــات المحليــة والدوليــة مــن فئــة المؤسســات الخيرية  •
والخدمــات الحكوميــة ودفــع الفواتيــر والمــدارس والتعليــم والنقــل واالتصاالت 
ــل  ــدي مقاب ــترداد نق ــى %0.25 اس ــاز، عل ــن / الغ ــات البنزي ــارات ومحط والعق

كل درهــم تنفقــه.

الحد األدنى للحصول على استرداد نقدي هو 100 درهم •

لــن يتــم احتســاب أي اســترداد نقدي/مكافــآت علــى العمليــات المنجــزة عبــر  •
أي مــن القنــوات البنكيــة مثــل الخدمــات البنكيــة عبــر الهاتــف، الخدمــات 
البنكيــة عبــر االنترنــت والهواتــف الذكيــة، أجهــزة الصــراف اآللــي، عبــر الفــروع 

ــراك بنــك.  أو أي قنــاة أخــرى للدفــع تابعــة ل

ــى  • ــة عل ــان للموافق ــة اإلئتم ــد بطاق ــدار ح ــن مق ــادة ع ــبة %5 زي ــمح بنس ُيس
المعاملــة - ينتــج عــن أي معاملــة تزيــد عــن حــد بطاقــة اإلئتمــان إضافــة 

رســوم زيــادة الحــد اإلئتمانــي.

ُيســمح بالســلفة النقديــة بنســبة تصــل إلــى %90 فقــط مــن رصيــد بطاقــة  •
اإلئتمــان.

ُيسمح بتحويل الرصيد حتى نسبة %95 من الرصيد المتاح. •

ُيســمح بالســيولة النقديــة )ســمارت كاش( حتــى نســبة %90 مــن حــد بطاقــة  •
اإلئتمــان أو نســبة %95 مــن الرصيــد المتــاح )أيهمــا  أقــل( 

ُيســمح بإصــدار شــيكات بطاقــة اإلئتمــان حتــى نســبة %90 مــن حــد بطاقــة  •
اإلئتمــان أو نســبة %95 مــن الرصيــد المتــاح )أيهمــا أقــل(. 

لحصــول علــى الخدمــات المذكــورة أعــاه، يشــترط الحصــول علــى موافقــة البنــك 
أوالً.

10. إلتزامات العميل 
يتعيــن علــى العميــل تقديــم هويــة صالحــة وتفاصيــل العمــل وإثباتهــا  •

بموجــب تقديــم وثائــق أصليــة.

بطاقــة  • بموجــب  المســتحقة  الشــهرية  الدفعــات  العميــل بســداد  يلتــزم 
اإلئتمــان وفقــًا لتاريــخ اإلســتحقاق لتجنــب رســوم الســداد المتأخــر والرســوم 

ــة. المالي

11. فترة التهيئة ) لديكم الحق في اإللغاء(  
يحــق للعميــل إلغــاء بطاقــة اإلئتمــان خــال 5 أيــام عمــل اعتبــارًا مــن تاريــخ توقيــع 
نمــوذج الطلــب ولــن يتــم إصــدار بطاقــة اإلئتمــان حتــى إنتهــاء هــذه الفتــرة. 

ــي.  ــار كتاب ــال إخط ــم إرس ــن عليك ــاء، يتعي لإللغ
إذا قمتــم باإللغــاء، يتعيــن عليكــم دفــع الرســوم المذكــورة فــي نمــوذج الطلــب. 
يمكنكــم التنــازل عــن  الحــق فــي تقديــم طلــب اإللغــاء مــن خــال توضيــح ذلــك 

لنــا كتابيــًا.

12. الشروط واألحكام الرئيسية 

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

يجوز للبنك تعديل  معدل الفائدة في غضون 30 يومًا من إخطاركم مقدمًا.

9. Risks & Limitations 
 • Maximum Cashback is AED 1,000 per month.

 • Domestic and international transactions under the category 
of Charities, Government Services, Bill Payments, Schools, 
Education, Transits, Transport, Telecommunication, Real 
Estate, Petrol/Gas stations, will earn 0.25% cashback for every 
AED 1 spent.

 • The minimum threshold to redeem cashback for the Titanium 
Business card is AED 100.

 • Transactions made through any of the banking channels i.e. 
IVR, Internet Banking, Mobile, CDMs, ATM’s, Branches or any 
other RAKBANK payment channels will not be eligible for any 
cashback/rewards.

 • 5% tolerance allowed over and above the Credit Card limit 
to approve the transaction - any transaction in excess of the 
Credit Card limit will attract over limit fee.

 • Cash advances are permitted only up to 90% of the Credit 
Card limit

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

 • Smart cash is permitted up to 90% of the Credit Card limit or 
95% of the available balance (whichever is lower)

 • Credit Card cheque is permitted up to 90% of the Credit Card 
limit or 95% of the available balance (whichever is lower). 

 • These services are offered subject to approval of the Bank.
These services are offered subject to approval of the Bank.

10. Customer Obligations 
 • Customer must provide valid identity proofs and company 

details and evidence them with authentic documents.

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

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. To cancel, you must give us written notice. 
If you do cancel, you will need to pay us the fees disclosed in the 
application form. You can waive the right to cancel by indicating this 
to us in writing. 

12. Key Terms & Conditions 
The Bank may amend the features, fees, charges, terms & conditions 
of the Credit Card on 60 days’ notice to you in advance.
The Bank may amend the interest rate for the Finance on 30 days’ 
notice to you in advance.



4/4The 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.

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

قمنــا بقــراءة وفهــم هــذا الملخــص كامــًا. 

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.

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.

Name

Date

Signature

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