
 

،  6316.ب. ص  هو المسجل   عنوانه. المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف  قبل من ومنظم  مرخص .م.ع شأبوظبي األول   بنك
المتحدة  العربية  اإلمارات أبوظبي،  

ي األول بلو االئتمانية   حملة إطالق بطاقة بنك أبوظب 
وط واألحكام   الشر

 
 
 

 عنوان الحملة: 
ي عىل شكل مكافآت الفطيم 250" احصل عىل  

ي األول  درهم إمارات  عند التقدم بطلب للحصول عىل بطاقات بلو   بنك أبوظب 
ي األول"  االئتمانية من بنك أبوظب 

 
 

 مدة الحملة: 
.  2022 ديسمب   31وحب    2022أكتوبر  21 ن  ويشمل كال اليومي 

 
 

ي األول( حملة للعمالء الذين سيتقدمون بطلب للحصول عىل بطاقة  ي األول ش.م.ع )بنك أبوظب  بلو  أطلق بنك أبوظب 
ة العرض م ي األول )بطاقة ائتمانية( فب  شمل كال  ، وي2022ديسمب   31وحب    2022أكتوبر   21ن االئتمانية من بنك أبوظب 

وط وأحكام الحملة( فيما  وط واألحكام)شر ن )مدة الحملة(. تنطبق هذه الشر يتعلق بالحملة:  اليومي   
 

ي عىل  250يشي عرض الحصول عىل   .1
ي األول )العرض( فقط عىل أول  درهم إمارات  شكل مكافآت الفطيم من بنك أبوظب 

ة   1000 ي األول خالل فب  من العمالء الجدد الذين تقدموا بطلب الحصول عىل بطاقات بلو االئتمانية من بنك أبوظب 
 الحملة. 

ي األول أيجب عليك التقدم بطلب للحصول عىل البطاقة االئتمانية  .2  )عب  تطبيق بنك أبوظب 
ً
و عب  التطبيق األزرق(  رقميا

 للحصول عىل العرض. 
ً
ة الحملة. إذا تقدمت بطلب عب  أي قناة أخرى، فلن تكون مؤهال  خالل فب 

 للتأهل للحصول عىل العرض:  .3
ة الحملة؛ و  .أ   تفعيل وإجراء معاملة واحدة عىل األقل عىل بطاقة االئتمان الخاصة بك خالل فب 

ي التطبيق  .ب
ة الحملة.  ربط بطاقة االئتمان الخاصة بك فن  األزرق خالل فب 

دة والمعامالت المتنازع عليها من قبل العميل من العرض.  .4 اء والمبالغ المسب   يتم استبعاد عمليات إلغاء الشر
ي األول   درهم   250إضافة سيتم  .5 ة  60 خالل عىل شكل مكافآت الفطيم من بنك أبوظب   من نهاية فب 

ً
  الحملة لجميع يوما

 . ن  العمالء المؤهلي 
ن للحصول عىل   .6 ي وقت الوفاء مؤهلي 

ة الحملة أو فن لن يكون عمالء بطاقات االئتمان المتأخرون أو المحظورون خالل فب 
 العرض. 

 من هذه   .7
ً
ي أي نشاط احتيالي فيما يتعلق بهذا العرض أو ينتهك أيا

 فن
ً
قد يتم استبعاد أي حامل بطاقة يعتب  متورطا

ي 
وط فن . الشر ي ويج    هذا العرض الب 

ي غضون  .8
ة الحملة.  3يجب رفع أي نزاعات فيما يتعلق بالعرض فن  أشهر من تاري    خ انتهاء فب 

ي أي وقت دون أي إخطار مسبق لحامل البطاقة   .9
ها أو استكمالها فن وط وأحكام الحملة أو تعديلها أو تغيب  يجوز تعديل شر

ي  ودون أي مسؤولية عىل البنك أو أي من موظفيه وكيان
ي سحب هذا العرض فن

ي األول بالحق فن اته. يحتفظ بنك أبوظب 
 أي وقت دون أي إشعار مسبق. 

ي األولتطبق  .10 وط و األحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان الخاصة ببنك أبوظب  عىل جميع بطاقات االئتمان االئتمانية،   الشر
ي بصيغتها ال

وط واألحكام  معدلة من وقت آلخر. يمكن العثور عليها فن ي األول  -الشر  اإلمارات - موحد | بنك أبوظب 
(bankfab.com)   .يرج  التأكد من أنك قد قرأتها وفهمتها 

ي   .11
وط وأحكام بلو عىل بطاقة االئتمان، ويمكن العثور عليها فن باإلضافة إل ما سبق، تنطبق شر

condition.html-and-https://mybluerewards.com/terms  أنك قد قرأتها وفهمتها.  يرج  التأكد من 

https://www.bankfab.com/ar-ae/personal/terms-and-conditions-consolidated
https://www.bankfab.com/ar-ae/personal/terms-and-conditions-consolidated
https://mybluerewards.com/terms-and-condition.html


 

،  6316.ب. ص  هو المسجل   عنوانه. المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف  قبل من ومنظم  مرخص .م.ع شأبوظبي األول   بنك
المتحدة  العربية  اإلمارات أبوظبي،  

12.   : ي التالي
وتن first-escharg-and-fees-لإلطالع عىل جميع األسعار والرسوم والمصاريف، يرج  زيارة الموقع اإللكب 

bank.pdf (bankfab.com)-dhabi-abu 
ي األول واألطراف الثالثة المعتمدة لديه وتوافق   .13 أنت توافق عىل تخزين بياناتك ونقلها ومعالجتها من قبل بنك أبوظب 

 لهذا العرض. 
ً
ي األول واألطراف الثالثة المعتمدة لديه باالتصال بك إذا كنت مؤهال  عىل قيام بنك أبوظب 

  
 
 
 

ي السداد. قد يؤثر ذلك عىل  
 
تحذير: إذا لم تستوف الدفعات/ المدفوعات عىل تمويلك، فسوف يتأخر حسابك ف

ي المستقبل. 
 
، مما قد يحد من قدرتك عىل الوصول إىل التمويل ف ي

 تصنيفك االئتمان 
 
 

 
 
 

********************************** 

 
 
 

https://www.bankfab.com/-/media/fabgroup/home/personal/charges-and-fees/fees-and-charges-first-abu-dhabi-bank.pdf?view=1
https://www.bankfab.com/-/media/fabgroup/home/personal/charges-and-fees/fees-and-charges-first-abu-dhabi-bank.pdf?view=1

