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Terms and Conditions - Promotion for International Transfers 

 

1. This offer is applicable to individual customers who have current or savings accounts in 

UAE dirhams with First Abu Dhabi Bank. 

2. To participate in this offer, transfer money outside the UAE using First Abu Dhabi Bank 

Mobile / Internet Banking and get a chance to get your transfer amount back. It was 

completed between April 20, 2022 and May 31, 2022 (the “Offering Period”) (the “Qualifying 

Transaction”). 

3. This offer does not include local transfers or transfers made through First Abu Dhabi Bank 

branches. 

4. Each successful international transfer transaction (“Eligible Transaction”) made during the 

Offer Period using FAB Mobile or Online Banking Application will give the Customer one 

chance to participate in the Draw. 

5. At the end of the promotion period, a drawing will be held on June 15, 2022 in the 

presence of a representative of the Department of Economic Development to select 5 lucky 

winners who will be selected during the campaign. The maximum amount a customer can 

earn will be set to a maximum of AED 20,000 per customer. 

6. The cashback amount will be credited to the same account from which the international 

transfer originated. 

7. First Abu Dhabi Bank may, in its sole discretion, exclude any customer from the offer, 

including but not limited to customers who do not meet the campaign criteria. 

8. The General Terms and Conditions of First Abu Dhabi Bank are added to the terms and 

conditions of this offer. 

9. First Abu Dhabi Bank employees are not entitled to participate in this offer. 
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 التحويل الدولية لعمليات العرض الترويجي –الشروط واألحكام 

 

ينطبّق هذا العرض على العمالء األفراد الذين لديهم حسابات جارية  أو حسابات توفير بالدرهم اإلماراتي مع بنك أبوظبي  .1

   .األول

 

قم بتحويل األموال خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة باستخدام الخدمات المصرفية للمشاركة في هذا العرض،  .2
وتم عبرالهاتف المحمول / اإلنترنت من بنك أبوظبي األول واحصل على فرصة الستعادة مبلغ التحويل الخاص بك. 

 )"فترة العرض"( )" المعاملة المؤهلة"(. 2022 يوما 31إلى تاريخ  2022 أبريل 20بين انجازها في الفترة ما 

 

 هذا العرض ال يشمل عمليات التحويل المحلية أو عمليات التحويل التي تتم عبر فروع بنك أبوظبي األول. .3

 

تتم خالل فترة العرض باستخدام تطبيق الخدمات المصرفية للهواتف  )"المعاملة المؤهلة"( كل  معاملة تحويل دولية ناجحة .4
 .المشاركة في السحب واحدة المتحركة أو عبر اإلنترنت من بنك أبوظبي األول  ستمنح العميل فرصة

 

 فائزين 5بحضور ممثل عن دائرة التنمية االقتصادية الختيار  2022يونيو 15بنهاية فترة العرض، سيجري السحب في  .5

محظوظين سيتم اختيارهم خالل الحملة. الحد األقصى للمبلغ الذي يمكن أن يربحه العميل سيتم تحديده بحد أقصى 

 لكل عميل.  درهم إماراتي 20000

 .منه عملية التحويل الدولي نشأتسيتم إضافة مبلغ االسترداد النقدي إلى نفس الحساب الذي  .6

 

الخاص ، استبعاد اي عميل من العرض، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر يجوز لبنك أبوظبي األول، وفقًا لتقديرها  .7
 .العمالء الذين ال يستوفون معايير الحملة

 

 .تضاف الشروط واألحكام العامة لبنك أبوظبي األول على شروط و أحكام هذا العرض .8

 

 .هذا العرض ال يحق لموظفي بنك أبوظبي األول االشتراك في .9

 

 


