
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                
 

 

 

  
الخاصة   الشروط واألحكام  

االئتمانيةاد حملة بطاقة ضيف االتحب  

 

 
   :فترة الحملة

 

 2021 مارس 15 – 2020 نوفمبر  1

 

 وصف الحملة: 

 

 115,000والتي تصل إلى  ةالترحيبيتقدم بطلب بطاقة ضيف االتحاد االئتمانية واحصل على أميال ضيف االتحاد 

 

 تفاصيل الحملة:
 

عرض  ال  بالتينوم  سيجنيتشر  انفينيت  
 االنضمام أميال 

( يوماً من إصدار البطاقة  60استخدام البطاقة  خالل  )  55,000 35,000 10,000 

حد اإلنفاق  عند تطبيق معايير أميال إضافية  
(البطاقة إصدارمن  أشهر 6عند تطبيق حد االنفاق خالل أول )  

60,000 
ألف  200يجب انفاق)

 درهم( 

30,000 
ألف  100)يجب انفاق 

 درهم( 

20,000 
ألف  70)يجب انفاق 

 درهم( 
األميال مجموع   115,000 65,000 30,000 

 على جميع البطاقاتسيتم فرض الرسوم السنوية  *

 

 الموظفين مالحظة : موظفي بنك أبوظبي األول مؤهلين للحصول على هذا العرض وسيتم تطبيق سياسة 

 

   شروط واحكام الحملة
بطاقة ضيف االتحاد  الحصول على الذين تقدموا بطلبوفقط على العمالء الجدد للبطاقات االئتمانية تسري   باإلنفاق ةاألميال اإلضافية المتعلق •

 2021مارس  15 – 2020نوفمبر  1بين  االئتمانية ما

اإلضافية عند تطبيق معايير حد  على أميال االنضمام لحصوللاالتحاد إلغاء البطاقة وإعادة التقدم بطلبها مرة أخرى بطاقة ضيف  ال يحق لحامل  •

 مؤهل للحصول على مميزات المنتج األخرى بما في ذلك معدالت الربح العادية إلخ  اإلنفاق. ومع ذلك ، سيكون

 يتقدمون بطلب للحصول على البطاقة خالل فترة الحملة.   العمالء الذينفرض رسوم سنوية على جميع  •

 يوماً من إصدار البطاقة  60 نضمام عند تفعيل البطاقة وسيتم تحويلها لحساب ضيف االتحاد الخاص بالعميل خاللسيتم تجميع أميال اال •

 على العميل تطبيق حد اإلنفاق على النحو التالي: يجب  ،نفاقباإل ةلكي تكون مؤهالً للحصول على األميال اإلضافية المتعلق •

 نوع بطاقة ضيف االتحاد
لإلنفاق  األدنىالحد   

أشهر(  ٦) خالل أول   
 األميال المضاعفة 

درهم 200,000 بطاقة انفينيت االئتمانية   60,000 

درهم 100,000 بطاقة سيجنيتشر االئتمانية   30,000 

درهم  70,000 بطاقة بالتينوم االئتمانية   20,000 

 

 



 

 

 

 

 

 

تقوم بها باستخدام البطاقة اإلضافية( بمثابة إنفاق مؤهل لهذا العرض الترويجي. سيتم اعتبار جميع المعامالت الشرائية )بما في ذلك المعامالت التي  •

 يتم استبعاد النقد السريع وتحويل الرصيد والسحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي

 : أدناهسيتم إيداع أميال ضيف االتحاد اإلضافية المخصصة لفترة العرض حسب الجدول    •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرة واحدة خالل فترة العرض  اإلضافيةالعميل مؤهل للحصول على أميال ضيف االتحاد  •

 مؤهلين للحصول على األميال الترحيبية العادية سيكونونالعمالء الذين تقدموا بطلب البطاقة ولم يطبقوا معايير حد االنفاق خالل فترة العرض   •

 

 شروط وأحكام أخرى 
تم  ال يأن تعتمد أهلية حامل البطاقة في الحملة الترويجية على الحالة الجيدة لحساب بطاقته االئتمانية خالل فترة العرض. وبناًء على ذلك ، يجب  •

متأخرات في  ال توجد أي أن و بشكل منتظم خالل فترة العرضمستحقات البطاقة   يجب سداد  كما ،االئتمانية من قبل البنك أو إيقاف البطاقة  حظر

 . السداد 

 لن يتم احتساب المعامالت المتنازع عليها أو المبالغ المستردة من ضمن معايير اإلنفاق خالل فترة العرض •

دها متأخرة في سداد المستحقات المترتبة عليها أثناء فترة العرض أو بعاللن يكون حساب )حسابات( حامل البطاقة التي تم إغالقها أو إنهاؤها أو  •

 مؤهلةً لالشتراك في هذا العرض

إضافة األميال إلى هذا  يتملعضوية ضيف االتحاد حتى مفعل يجب على جميع حاملي بطاقة ضيف االتحاد االئتمانية المؤهلين الحصول على حساب  •

  الحساب

األدلة اإلضافية التي يوفرها العميل بناًء  المستنداتالتحاد للمعلومات االئتمانية، والوثائق واصالحية الحصول على البطاقة تعتمد على تقرير شركة  •

 على طلب البنك وتقديره الخاص الُمطلق 

كام أو استبدال العرض كليًا أو جزئيًا بواسطة عرض كل أو أي من هذه الشروط واألح إضافة / تغيير / تعديل في   هبحق يحتفظ بنك أبوظبي األول •

  آخر، سواء كان عرًضا مشابًها للعرض السابق أو ال، أو إلغائها تماًما في أي وقت و دون إشعار مسبق

  اإللكتروني لبنك أبوظبي األولالتي يتم تحديثها على الموقع   االئتمانيةبطاقات الرئيسية للحكام األلشروط و لهذه الشروط واألحكام إضافية تعتبر  •

أو مدى مالءمتها  اتاألول أي ضمان )سواء كان صريحاً أو ضمنياً( وال يتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بجودة المنتجابوظبي ال يقدم بنك  •

 وصالحيتها

 إمارة أبوظبي النحو المعمول به في على تخضع هذه الشروط واألحكام وتفسر وفقًا للقوانين االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة  •

 في أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط واألحكاملفصل ل-محاكم أبوظبي  يكون االختصاص الحصري ل •
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