
ر�ك �إليت/ الخدمات الم�صرفية   

ر�ك �سيليكت للأفراد   

)درهم �إمار�تي( )درهم �إمار�تي(   

حواالت �ل�سيكات/ حواالت اأوامر الدفع

10  25 الأ�صحاب الح�صابات 

*100  *100 ر�سوم �إلغاء 

 * ز�ئد م�ساريف �لبنك �لأخرى و�ل�سويفت/�لتلك�س.

�سيكات بالعملة �لأجنبية

0,125٪ + فائدة بالمعدلت �لمطبقة �ل�سيكات �لم�ستر�ة 

)100 درهم كحد �أدنى، 1.000 درهم كحد �أق�سى(   

*100  *100 �ل�سيكات �لم�ستر�ة و�لمرتجعة 

* ز�ئد م�ساريف �لبنك �لمر��سل و�لبريد، �إن وجدت. 

�سيكات للتح�سيل م�ستحقة د�خل 

 25  25 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

٪0.125 �سيكات للتح�سيل مدفوعة عن طريقنا/ مدفوعة خارج 

)100 درهم كحد �أدنى، 1.000 درهم كحد �أق�سى(* دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

* ز�ئد م�ساريف �لبنك �لمر��سل و�لبريد، �إن وجدت.

تبلغ ر�سوم �لبنك �لمر��سل لتح�سيل �أي �سيك بالدولر �لأمريكي حو�لي 200 دولر �أمريكي 

*100  
*100 �سيكات للتح�سيل مرتجعة  

 *  ز�ئد م�ساريف �لبنك �لمر��سل و�لبريد، �إن وجدت.

الحواالت المالية �لإلكترونية - و�رد

1 درهم 1 درهم  �لدفع بالدرهم د�خل �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

مجاناً 5 دولر �أمريكي  بالدولر �لأمريكي ومدفوعة بالدولر �لأمريكي* 

20 درهم  مجاناً بعمالت �أجنبية ومدفوعة بالدرهم �لإمار�تي* 

20 درهم  مجاناً بعمالت �أجنبية ومدفوعة بعمالت �أجنبية*  

*مجاناً للحو�لت �لمالية �لإلكترونية �لو�ردة /EOSE/ منحة �لتقاعد/�لم�ساريف.

الحواالت المالية �لإلكترونية - �سادر

من خالل الخدمة الم�صرفية الرقمية

*1  *1 �لدفع بالدرهم د�خل �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

من خالل الفروع

*5  *5 �لدفع بالدرهم د�خل �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

�لدفع بالدرهم خارج �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة و�لدفع

بالعمالت �لأجنبية د�خل/خارج �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

**30  
**30 )من خالل �لخدمة �لم�سرفية �لرقمية( 

�لدفع بالدرهم خارج �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

و�لدفع بالعمالت �لأجنبية د�خل/ خارج �لإمار�ت

**50  
**75 �لعربية �لمتحدة عبر �ل�سويفت )من خالل �لفروع( 

* �إىل جانب �لر�سوم �لإ�سافية بقيمة 1 درهم للحو�لت �لإلكرتونية �ل�سادرة د�خل �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة )مبا يف ذلك �لتعليمات �لثابتة(، غري 

حتويل �لر�تب/EOSB/ منحة �لتقاعد/ �مل�ساريف حيث يتم قيد جميع �لر�سوم يف ح�ساب �ل�سخ�س �لذي قام بالتحويل.

** �إىل جانب ر�سوم �لبنك �مل�ستفيد، �إن وجدت )مبا يف ذلك �لتعليمات �لثابتة(، �سيتم تطبيق �لر�سوم �لإ�سافية يف �ملكان �لذي يتم �إر�سال 

�لدفعة �إليه على �أن حتت�سب �لر�سوم على �ل�سخ�س �لذي قام بالتحويل ح�سب �لبلد/عملة �لدفعة.

�لر�سوم �لعتيادية بقيمة 50 درهم للتعليمات �مل�ستدمية �خلا�سة باحلو�لت �ملالية �لإلكرتونية.
 ***

  

�لأفر�د - �لحو�لت

لئحة الخدمات و�لأ�سعار �سارية من 09-10-2017
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�ل�سفحة 1 من 2



ر�ك �إليت/ الخدمات الم�صرفية   

ر�ك �سيليكت للأفراد   

)درهم �إمار�تي( )درهم �إمار�تي(   

الدفع بالروبية الهندية في الهند عبر راك لتحويل الأموال )الفروع / الخدمات الم�صرفية الرقمية(

5 درهم 5 درهم  �لحو�لت من 0 - 500 درهم 

10 درهم 10 درهم  �لحو�لت من 500٫01 - 1000 درهم 

15 درهم  15 درهم  �لحو�لت �لتي تزيد على 1000٫01 

الدفع بالبيزو الفليبينية في الفليبين عبر راك لتحويل الأموال )الفروع / الخدمات الم�صرفية الرقمية(

20 درهم 20 درهم  تحويل نقدي - �ل�سعر �لموحد لكل معاملة 

الدفع بالروبية النيبالية في نيبال عبر راك لتحويل الأموال )الفروع / الخدمات الم�صرفية الرقمية(

15 درهم 15 درهم  �لحو�لت من 0 - 1000 درهم 

20 درهم  20 درهم  �لحو�لت �لتي تزيد على 1000٫01 

الدفع بالروبية ال�صريالنكية* في �صريالنكا عبر راك لتحويل الأموال )الفروع / الخدمات الم�صرفية الرقمية(

تحويل �إلى الح�صاب

15 درهم 15 درهم  0 - 1000 درهم 

20 درهم 20 درهم  1000.01 - 125,000 درهم 

30 درهم 30 درهم  125,000.01 درهم و�أكثر 

تحويل نقدي

15 درهم 15 درهم  لغاية 1000 درهم 

20 درهم 20 درهم  �أكثر من 1000 درهم 

*ر�سوم �لخدمة �سارية �عتبار�ً من 21 مار�س 2017

(يمكن �أن تطبق ر�سوم �إ�سافية مقابل �إلغاء/�إيقاف �لدفعة/��سترد�د/رف�س/�إعادة(

الدفع بالروبية الباك�صتانية في باك�صتان عبر راك لتحويل الأموال )الفروع / الخدمات الم�صرفية الرقمية(

15 درهم 15 درهم  �لحو�لت من 0 - 735.99 درهم 

مجاناً   ً مجانا �لحو�لت �لتي تزيد على 736* 

*بالن�سبة للتحويل �لثاني من نف�س �ل�سخ�س �لمحّول �إلى نفـ�س �لم�سـتفيد في نف�س �ليوم ف�سيتم �حت�ساب ر�سوم قـدرها 
15 درهم بغ�س �لنظر عن مبلغ �لتحويل

تعديل/ اإلغاء/ �ل�ستف�سار عن الحواالت �إلكترونياً �لمر�سلة عبر �ل�سويفت

*25  *50 الأ�صحاب الح�صابات 

)يمكن تطبيق ر�سوم �إ�سافية لالإلغاء/ �إيقاف �لدفعة/�ل�سترد�د/ �لإعادة(.

�لأور�ق �لنقدية بالعملة �لأجنبية 

�سحب �أو �إيد�ع بالح�ساب بنف�س �لعملة 

٪1.5  ٪2 بالدولر �لأمريكي 

 ٪1.5  ٪2 بالعمالت �لأخرى )جنيه ��سترليني �أو يورو ( 

 

مالحظة: بالن�سـبة �إلى ر�سـوم �لخـدمـات �لمتعلقـة بحو�لت �لأعمـال، يرجـى �لرجـوع �إلى دليـل �أ�سـعار

�لأعمـال - �لحو�لت.

�لأفر�د - �لحو�لت )تابع(
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لئحة الخدمات و�لأ�سعار �سارية من 09-10-2017

�ل�سفحة 2 من 2

توافقاً مع تطبيق �صريبة القيمة الم�صافة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 1 يناير 2018 �صيتم فر�ض ن�صبة 5% على ر�صوم 

وم�صروفات راك بنك المحددة هنا، حيثما ينطبق ذلك وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.



لئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من 09-10-2017

راك �سيليكت الخدمات الم�سرفية للأفراد   

)درهم اإماراتي( )درهم اإماراتي(   

حواالت ال�شيكات/ حواالت اأوامر الدفع

10  25 لأ�سحاب الح�سابات 

*100  *100 ر�سوم اإلغاء 

 * زائد م�ساريف البنك الأخرى وال�سويفت/التلك�س.

�شيكات بالعملة االأجنبية

0,125٪ + معدلت الربح المطبقة ال�سيكات الم�ستراة 

)100 درهم كحد اأدنى، 1.000 درهم كحد اأق�سى(   

*100  *100 ال�سيكات الم�ستراة والمرتجعة 

* زائد م�ساريف البنك المرا�سل والبريد، اإن وجدت. 

�سيكات للتح�سيل م�ستحقة داخل 

 25  25 دولة الإمارات العربية المتحدة 

٪0.125 �سيكات للتح�سيل مدفوعة عن طريقنا/ مدفوعة خارج 

)100 درهم كحد اأدنى، 1.000 درهم كحد اأق�سى(* دولة الإمارات العربية المتحدة 

* زائد م�ساريف البنك المرا�سل والبريد، اإن وجدت.

تبلغ ر�سوم البنك المرا�سل لتح�سيل اأي �سيك بالدولر الأمريكي حوالي 200 دولر اأمريكي 

*100  
*100 �سيكات للتح�سيل مرتجعة  

 *  زائد م�ساريف البنك المرا�سل والبريد، اإن وجدت.

الحواالت المالية االإلكترونية - وارد

1 درهم 1 درهم  الدفع بالدرهم داخل الإمارات العربية المتحدة 

مجاناً 5 دولر اأمريكي  بالدولر الأمريكي ومدفوعة بالدولر الأمريكي* 

20 درهم  مجاناً بعملت اأجنبية ومدفوعة بالدرهم الإماراتي* 

20 درهم  مجاناً بعملت اأجنبية ومدفوعة بعملت اأجنبية*  

*مجاناً للحوالت المالية الإلكترونية الواردة /EOSE/ منحة التقاعد/الم�ساريف.

الحواالت المالية االإلكترونية - �شادر

من خالل الخدمة الم�صرفية الرقمية

*1  *1 الدفع بالدرهم داخل الإمارات العربية المتحدة 

من خالل الفروع

*5  *5 الدفع بالدرهم داخل الإمارات العربية المتحدة 

الدفع بالدرهم خارج الإمارات العربية المتحدة والدفع

بالعملت الأجنبية داخل/خارج الإمارات العربية المتحدة 

**30  
**30 )من خلل الخدمة الم�سرفية الرقمية( 

الدفع بالدرهم خارج الإمارات العربية المتحدة

والدفع بالعملت الأجنبية داخل/ خارج الإمارات

**50  
**75 العربية المتحدة عبر ال�سويفت )من خلل الفروع( 

* اإىل جانب الر�سوم الإ�سافية بقيمة 1 درهم للحوالت الإلكرتونية ال�سادرة داخل الإمارات العربية املتحدة )مبا يف ذلك التعليمات الثابتة(، غري 

حتويل الراتب/EOSB/ منحة التقاعد/ امل�ساريف حيث يتم قيد جميع الر�سوم يف ح�ساب ال�سخ�س الذي قام بالتحويل.

** اإىل جانب ر�سوم البنك امل�ستفيد، اإن وجدت )مبا يف ذلك التعليمات الثابتة(، �سيتم تطبيق الر�سوم الإ�سافية يف املكان الذي يتم اإر�سال 

الدفعة اإليه على اأن حتت�سب الر�سوم على ال�سخ�س الذي قام بالتحويل ح�سب البلد/عملة الدفعة.

الر�سوم العتيادية بقيمة 50 درهم للتعليمات امل�ستدمية اخلا�سة باحلوالت املالية الإلكرتونية.
 ***

  

الأفراد - الحوالت
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راك �سيليكت الخدمات الم�سرفية للأفراد   

)درهم اإماراتي( )درهم اإماراتي(   

الدفع بالروبية الهندية في الهند عبر راك لتحويل االأموال )الخدمات الم�شرفية الرقمية/ الفروع(

5 درهم 5 درهم  الحوالت من 0 - 500 درهم 

10 درهم 10 درهم  الحوالت من 500٫01 - 1000 درهم 

15 درهم  15 درهم  الحوالت التي تزيد على 1000٫01 

الدفع بالبيزو الفليبينية في الفليبين عبر راك لتحويل االأموال )الخدمات الم�شرفية الرقمية/ الفروع(

20 درهم 20 درهم  تحويل نقدي - ال�سعر الموحد لكل معاملة 

الدفع بالروبية النيبالية في نيبال عبر راك لتحويل الأموال )الخدمات الم�شرفية الرقمية/ الفروع(

15 درهم 15 درهم  الحوالت من 0 - 1000 درهم 

20 درهم  20 درهم  الحوالت التي تزيد على 1000٫01 

الدفع بالروبية ال�شريالنكية* في �شريالنكا عبر راك لتحويل االأموال )الخدمات الم�شرفية الرقمية/ الفروع(

تحويل اإلى الح�ساب

15 درهم 15 درهم  لغاية 1000 درهم 

20 درهم 20 درهم  اأكثر من 1000 درهم اإلى 125,000 درهم 

30 درهم 30 درهم  اأكثر من 125,000 درهم 

تحويل نقدي

15 درهم 15 درهم  لغاية 1000 درهم 

20 درهم 20 درهم  اأكثر من 1000 درهم 

*ر�سوم الخدمة �سارية اعتباراً من 21 مار�س 2017

(يمكن اأن تطبق ر�سوم اإ�سافية مقابل اإلغاء/اإيقاف الدفعة/ا�سترداد/رف�س/اإعادة(

الدفع بالروبية الباك�شتانية في باك�شتان عبر راك لتحويل االأموال )الخدمات الم�شرفية الرقمية/ الفروع(

15 درهم 15 درهم  الحوالت من 0 - 735.99 درهم 

مجاناً  مجاناً  الحوالت التي تزيد على 736* 

*بالن�سبة للتحويل الثاني من نف�س ال�سخ�س المحّول اإلى نفـ�س الم�سـتفيد في نف�س اليوم ف�سيتم احت�ساب ر�سوم قـدرها 
15 درهم بغ�س النظر عن مبلغ التحويل

تعديل/ اإلغاء/ اال�شتف�شار عن الحواالت اإلكترونياً المر�شلة عبر ال�شويفت

*25  *50 لأ�سحاب الح�سابات 

)يمكن تطبيق ر�سوم اإ�سافية للإلغاء/ اإيقاف الدفعة/ال�سترداد/ الإعادة(.

االأوراق النقدية بالعملة االأجنبية 

�سحب اأو اإيداع بالح�ساب بنف�س العملة 

٪ 1,5  ٪ 2 بالدولر الأمريكي 

 ٪ 1,5  ٪ 2 بالعملت الأخرى )جنيه ا�سترليني اأو يورو ( 

 

مالحظة: بالن�سـبة اإلى ر�سـوم الخـدمـات المتعلقـة بحوالت الأعمـال، يرجـى الرجـوع اإلى دليـل اأ�سـعار

الأعمـال - الحوالت.

الأفراد - الحوالت )تابع(
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لئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من 09-10-2017

توافقاً مع تطبيق �صريبة القيمة الم�صافة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 1 يناير 2018 �صيتم فر�ض ن�صبة 5% على ر�صوم 

وم�صروفات راك بنك المحددة هنا، حيثما ينطبق ذلك وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
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