الأفراد  -الحواالت
الئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من 09-10-2017

الخدمات الم�صرفية
للأفراد
(درهم �إماراتي)

حواالت ال�شيكات /حواالت �أوامر الدفع
لأ�صحاب الح�سابات
ر�سوم �إلغاء

راك �إليت/
راك �سيليكت
(درهم �إماراتي)

25

10

*100

*100

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

�شيكات بالعملة الأجنبية
ال�شيكات الم�شتراة

 + ٪0,125فائدة بالمعدالت المطبقة
( 100درهم كحد �أدنى 1.000 ،درهم كحد �أق�صى)

ال�شيكات الم�شتراة والمرتجعة

*100

*100

* زائد م�صاريف البنك المرا�سل والبريد� ،إن وجدت.

�شيكات للتح�صيل م�ستحقة داخل
دولة الإمارات العربية المتحدة

25

25

�شيكات للتح�صيل مدفوعة عن طريقنا /مدفوعة خارج ٪0.125
دولة الإمارات العربية المتحدة

( 100درهم كحد �أدنى 1.000 ،درهم كحد �أق�صى)*

* زائد م�صاريف البنك المرا�سل والبريد� ،إن وجدت.

تبلغ ر�سوم البنك المرا�سل لتح�صيل �أي �شيك بالدوالر الأمريكي حوالي  200دوالر �أمريكي

�شيكات للتح�صيل مرتجعة

*100

*100

*	زائد م�صاريف البنك المرا�سل والبريد� ،إن وجدت.

الحواالت المالية الإلكترونية  -وارد
الدفع بالدرهم داخل الإمارات العربية المتحدة
بالدوالر الأمريكي ومدفوعة بالدوالر الأمريكي*
بعمالت �أجنبية ومدفوعة بالدرهم الإماراتي*
بعمالت �أجنبية ومدفوعة بعمالت �أجنبية*

*مجانا ً للحواالت المالية الإلكترونية الواردة  /EOSE/منحة التقاعد/الم�صاريف.

الحواالت المالية الإلكترونية � -صادر
من خالل الخدمة الم�صرفية الرقمية
الدفع بالدرهم داخل الإمارات العربية المتحدة
من خالل الفروع
الدفع بالدرهم داخل الإمارات العربية المتحدة
الدفع بالدرهم خارج الإمارات العربية المتحدة والدفع
بالعمالت الأجنبية داخل/خارج الإمارات العربية المتحدة
(من خالل الخدمة الم�صرفية الرقمية)

الدفع بالدرهم خارج الإمارات العربية المتحدة
والدفع بالعمالت الأجنبية داخل /خارج الإمارات
العربية المتحدة عبر ال�سويفت (من خالل الفروع)

 1درهم
 5دوالر �أمريكي
 20درهم
 20درهم

 1درهم
مجانا ً
مجانا ً
مجانا ً

*1

*1

*5

*5

**30

**75

**30

**50

* �إىل جانب الر�سوم الإ�ضافية بقيمة  1درهم للحواالت الإلكرتونية ال�صادرة داخل الإمارات العربية املتحدة (مبا يف ذلك التعليمات الثابتة) ،غري
حتويل الراتب /EOSB/منحة التقاعد /امل�صاريف حيث يتم قيد جميع الر�سوم يف ح�ساب ال�شخ�ص الذي قام بالتحويل.
** �إىل جانب ر�سوم البنك امل�ستفيد� ،إن وجدت (مبا يف ذلك التعليمات الثابتة)� ،سيتم تطبيق الر�سوم الإ�ضافية يف املكان الذي يتم �إر�سال
الدفعة �إليه على �أن حتت�سب الر�سوم على ال�شخ�ص الذي قام بالتحويل ح�سب البلد/عملة الدفعة.
*** الر�سوم االعتيادية بقيمة  50درهم للتعليمات امل�ستدمية اخلا�صة باحلواالت املالية الإلكرتونية.
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ال�صفحة  1من 2

الأفراد  -الحواالت (تابع)
الئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من 09-10-2017

راك �إليت/
الخدمات الم�صرفية
راك �سيليكت
للأفراد
(درهم �إماراتي)
(درهم �إماراتي)
الدفع بالروبية الهندية في الهند عبر راك لتحويل الأموال (الفروع  /الخدمات الم�صرفية الرقمية)
 5درهم

الحواالت من  500 - 0درهم

 10درهم

الحواالت من  1000 - 500٫01درهم

 15درهم

الحواالت التي تزيد على 1000٫01

 5درهم

 10درهم

 15درهم

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

تحويل نقدي  -ال�سعر الموحد لكل معاملة

 20درهم

 20درهم

الدفع بالروبية النيبالية في نيبال عبر راك لتحويل الأموال (الفروع  /الخدمات الم�صرفية الرقمية)
 15درهم

الحواالت من  1000 - 0درهم

 20درهم

الحواالت التي تزيد على 1000٫01

 15درهم
 20درهم

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

تحويل �إلى الح�ساب
 1000 - 0درهم

 15درهم

 15درهم

 125,000 - 1000.01درهم

 20درهم

 30درهم

 30درهم

لغاية  1000درهم

 15درهم

 15درهم

 125,000.01درهم و�أكثر

تحويل نقدي

 20درهم

�أكثر من  1000درهم

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

 20درهم

 20درهم

(يمكن �أن تطبق ر�سوم �إ�ضافية مقابل �إلغاء�/إيقاف الدفعة/ا�سترداد/رف�ض�/إعادة)

الدفع بالروبية الباك�ستانية في باك�ستان عبر راك لتحويل الأموال (الفروع  /الخدمات الم�صرفية الرقمية)
 15درهم

الحواالت من  735.99 - 0درهم

مجانا ً

الحواالت التي تزيد على *736

 15درهم
مجانا ً

*بالن�سبة للتحويل الثاني من نف�س ال�شخ�ص المحوّل �إلى نفـ�س الم�سـتفيد في نف�س اليوم ف�سيتم احت�ساب ر�سوم قـدرها
 15درهم بغ�ض النظر عن مبلغ التحويل

تعديل� /إلغاء /اال�ستف�سار عن الحواالت �إلكترونيا ً المر�سلة عبر ال�سويفت
لأ�صحاب الح�سابات

*50

*25

(يمكن تطبيق ر�سوم �إ�ضافية للإلغاء� /إيقاف الدفعة/اال�سترداد /الإعادة).

الأوراق النقدية بالعملة الأجنبية
�سحب �أو �إيداع بالح�ساب بنف�س العملة

بالدوالر الأمريكي
بالعمالت الأخرى

(جنيه ا�سترليني �أو يورو )

٪2

٪1.5

٪2

٪1.5

مالحظة :بالن�سـبة �إلى ر�سـوم الخـدمـات المتعلقـة بحواالت الأعمـال ،يرجـى الرجـوع �إلى دليـل �أ�سـعار

الأعمـال  -الحواالت.

ال�صفحة  2من 2

PPS-B0397/V122017

توافقا ً مع تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارا ً من  1يناير � 2018سيتم فر�ض ن�سبة  %5على ر�سوم
وم�صروفات راك بنك المحددة هنا ،حيثما ينطبق ذلك وفقا ً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

الأفراد  -الحواالت
الئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من 09-10-2017

حواالت ال�شيكات /حواالت �أوامر الدفع
لأ�صحاب الح�سابات

الخدمات الم�صرفية للأفراد راك �سيليكت
(درهم �إماراتي)
(درهم �إماراتي)

ر�سوم �إلغاء

25

10

*100

*100

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

�شيكات بالعملة الأجنبية
ال�شيكات الم�شتراة
ال�شيكات الم�شتراة والمرتجعة

 + ٪0,125معدالت الربح المطبقة

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

*100

*100

* زائد م�صاريف البنك المرا�سل والبريد� ،إن وجدت.

�شيكات للتح�صيل م�ستحقة داخل
دولة الإمارات العربية المتحدة

25

25

�شيكات للتح�صيل مدفوعة عن طريقنا /مدفوعة خارج ٪0.125
دولة الإمارات العربية المتحدة

( 100درهم كحد �أدنى 1.000 ،درهم كحد �أق�صى)*

* زائد م�صاريف البنك المرا�سل والبريد� ،إن وجدت.

تبلغ ر�سوم البنك المرا�سل لتح�صيل �أي �شيك بالدوالر الأمريكي حوالي  200دوالر �أمريكي

�شيكات للتح�صيل مرتجعة

*100

*100

*	زائد م�صاريف البنك المرا�سل والبريد� ،إن وجدت.

الحواالت المالية الإلكترونية  -وارد
الدفع بالدرهم داخل الإمارات العربية المتحدة
بالدوالر الأمريكي ومدفوعة بالدوالر الأمريكي*
بعمالت �أجنبية ومدفوعة بالدرهم الإماراتي*
بعمالت �أجنبية ومدفوعة بعمالت �أجنبية*

*مجانا ً للحواالت المالية الإلكترونية الواردة  /EOSE/منحة التقاعد/الم�صاريف.

الحواالت المالية الإلكترونية � -صادر
من خالل الخدمة الم�صرفية الرقمية
الدفع بالدرهم داخل الإمارات العربية المتحدة
من خالل الفروع
الدفع بالدرهم داخل الإمارات العربية المتحدة
الدفع بالدرهم خارج الإمارات العربية المتحدة والدفع
بالعمالت الأجنبية داخل/خارج الإمارات العربية المتحدة

(من خالل الخدمة الم�صرفية الرقمية)

الدفع بالدرهم خارج الإمارات العربية المتحدة
والدفع بالعمالت الأجنبية داخل /خارج الإمارات
العربية المتحدة عبر ال�سويفت (من خالل الفروع)

 1درهم
 5دوالر �أمريكي
 20درهم
 20درهم

 1درهم
مجانا ً
مجانا ً
مجانا ً

*1

*1

*5

*5

**30

**75

**30

**50

* �إىل جانب الر�سوم الإ�ضافية بقيمة  1درهم للحواالت الإلكرتونية ال�صادرة داخل الإمارات العربية املتحدة (مبا يف ذلك التعليمات الثابتة) ،غري
حتويل الراتب /EOSB/منحة التقاعد /امل�صاريف حيث يتم قيد جميع الر�سوم يف ح�ساب ال�شخ�ص الذي قام بالتحويل.
** �إىل جانب ر�سوم البنك امل�ستفيد� ،إن وجدت (مبا يف ذلك التعليمات الثابتة)� ،سيتم تطبيق الر�سوم الإ�ضافية يف املكان الذي يتم �إر�سال
الدفعة �إليه على �أن حتت�سب الر�سوم على ال�شخ�ص الذي قام بالتحويل ح�سب البلد/عملة الدفعة.
*** الر�سوم االعتيادية بقيمة  50درهم للتعليمات امل�ستدمية اخلا�صة باحلواالت املالية الإلكرتونية.

PPS-00948/V122017

الأفراد  -الحواالت (تابع)
الئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من 09-10-2017

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

الحواالت من  500 - 0درهم

الحواالت من  1000 - 500٫01درهم
الحواالت التي تزيد على 1000٫01

 5درهم

 10درهم
 15درهم

 5درهم

 10درهم
 15درهم

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

تحويل نقدي  -ال�سعر الموحد لكل معاملة

 20درهم

 20درهم

الدفع بالروبية النيبالية في نيبال عبر راك لتحويل الأموال (الخدمات الم�صرفية الرقمية /الفروع)
الحواالت من  1000 - 0درهم

الحواالت التي تزيد على 1000٫01

 15درهم

 20درهم

 15درهم

 20درهم

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

تحويل �إلى الح�ساب
لغاية  1000درهم

 15درهم

 15درهم

 30درهم

 30درهم

�أكثر من  1000درهم �إلى  125,000درهم

 20درهم

لغاية  1000درهم

 15درهم

�أكثر من  125,000درهم
تحويل نقدي

�أكثر من  1000درهم

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

 20درهم

 20درهم

 15درهم
 20درهم

(يمكن �أن تطبق ر�سوم �إ�ضافية مقابل �إلغاء�/إيقاف الدفعة/ا�سترداد/رف�ض�/إعادة)

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

الحواالت من  735.99 - 0درهم
الحواالت التي تزيد على *736

 15درهم
مجانا ً

 15درهم
مجانا ً

*بالن�سبة للتحويل الثاني من نف�س ال�شخ�ص المحوّل �إلى نفـ�س الم�سـتفيد في نف�س اليوم ف�سيتم احت�ساب ر�سوم قـدرها
 15درهم بغ�ض النظر عن مبلغ التحويل

تعديل� /إلغاء /اال�ستف�سار عن الحواالت �إلكترونيا ً المر�سلة عبر ال�سويفت

لأ�صحاب الح�سابات

*50

*25

(يمكن تطبيق ر�سوم �إ�ضافية للإلغاء� /إيقاف الدفعة/اال�سترداد /الإعادة).

الأوراق النقدية بالعملة الأجنبية
�سحب �أو �إيداع بالح�ساب بنف�س العملة
بالدوالر الأمريكي
بالعمالت الأخرى

(جنيه ا�سترليني �أو يورو )

٪2

٪ 1,5

٪2

٪ 1,5

مالحظة :بالن�سـبة �إلى ر�سـوم الخـدمـات المتعلقـة بحواالت الأعمـال ،يرجـى الرجـوع �إلى دليـل �أ�سـعار
الأعمـال  -الحواالت.

PPS-00948/V122017

توافقا ً مع تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارا ً من  1يناير � 2018سيتم فر�ض ن�سبة  %5على ر�سوم
وم�صروفات راك بنك المحددة هنا ،حيثما ينطبق ذلك وفقا ً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

