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 الشروط واألحكام -حملة "رّشح صديق" لحاملي البطاقات االئتمانية الحاليين 

 
 " الحالييناالئتمان  بطاقات لحاملي  "(البنك)"، ع.م.ش األول أبوظبي بنك يقدمه جديد ترويجي عرض هو" رّشح صديق. 

 2021يونيو  20 إلى 2021مارس  20 من العرض فترة . 

  أو العائلةأفراد  من فرد أي  "(الُمَرش ِّح)"ترشيح  في العرض فترة خالل نجحواالذين  الحاليين االئتمان بطاقات لحاملي فقط العرضيسري 

 .اسالمية ائتمان بطاقة على للحصول البنك إلى  "(لُمرشَّحا)" األصدقاء

 حمن كل  من خالل المشاركة في العرض، يوافق  ."(واألحكام الشروط)" أدناه بالشروط واألحكامااللتزام ب  لُمرشَّحوا الُمَرّشِّ

 حوافق ويؤكد ي لبنك،ل  ُمرشَّح أي ترشيحالقيام ب قبل  : التالي على الُمَرّشِّ

  . الُمرشَّح للشخص اسمه عن اإلفصاحقيام البنك بأ.   

حاسترداد نقدي ل منح سيتم بأنه  الُمرشَّح الشخص إبالغ  .ب   .الشروط واألحكام ت جميعرإذا تواف لُمَرّشِّ

 االئتمانية و/ أو بطاقاته بطاقته حالة عن الكشف،والشخصية هبجميع بياناتالبنك  لتزويد موافقته على والحصول  الُمرشَّح ا إبالغ  .ج

حللاإلسالمية  حال، على اعتبار أن ُمَرّشِّ  .سيتلقى استرداد نقدي بموجب هذا العرض.  ُمَرّشِّ

  :تعتبر عملية الترشيح ناجحة إذا 

حقام  .أ  .بنكال موقع على الموجود بتعبئة نموذج الطلب العرض فترة خالل الُمَرّشِّ

  .العرض فترة خاللاسالمية  ةيائتمان بطاقة على للحصول طلب ب  الُمرشَّحتقدَم  .ب 

 في االستمرار للبنك يجوز، وبالرغم من ذلك .خالل فترة العرضاإلسالمية  االئتمان ةالبنك طلب الُمرشَّح للحصول على بطاق يتلقى  .ج

وفقاً لتقديره المطلق في تحديد بحقه  البنك يحتفظكما  ، العرض فترة انتهاء بعد يوًما 14 إلى تصل لمدة بطاقات االئتمان اتطلب معالجة

  ..االئتمان ةللحصول على بطاق األهلية

واحدة على األقل في  شرائية أو نقدية معاملة وإجراء اإلسالميةبطاقة االئتمان  على للحصول  الُمرشَّحالشخص  على الموافقة تتم أن يجب .د

ح يكون لن. البطاقة على الموافقة تاريخ من يوًما 45غضون   هذا تلبية في الُمرشَّحالشخص  فشل إذا المكافأة على للحصول مؤهالً  الُمَرّشِّ

 .الشرط

  الُمرشَّحالشخص الشروط الواجب توافرها في : 

 .عاًما 21ال يقل عمره عن يجب أن أ. 

 من تاريخ الترشيح.أشهر  6البنك في آخر  منصادرة بطاقة ملغاة ، و/ أو ال يمتلك أي بطاقة ائتمان حالية من البنكب. 

  يكون مؤهل للعرض.لن  ،فترة العرض  انتهاءبعد عميل جديد ترشيح لأي 

  حسيكون  مكأفات. 10 أقصى بحد مكافآت على للحصول مؤهاًل  الُمَرّشِّ

   هيمكافأت االسترداد النقدي: 

نوع البطاقة  التي حصل عليها  

لُمرشَّحا  
حل مكافأة االسترداد النقدي لُمَرّشِّ    

 )درهم(
  لُمرشَّحل النقديمكافأة االسترداد 

)درهم(   
اسالمية بطاقة ائتمان عملية ناحجةدرهم لكل     250 درهم 250

 

 ح إخطار البنك على يجب ً  بهم، الخاصة النقدي االسترداد بمكافأة لُمرشَّحوا الُمَرّشِّ  سيتم ، واألحكام الشروط هذه في الواردة بالمتطلبات ورهنا

ح والُمرشَّح   حساب إلى رصيدال إضافة  . لُمرشَّحا من تاريخ الموافقة على يوًما 60في غضون الُمَرّشِّ

 مسبق إشعار ودون وقت أي في واألحكام الشروط هذه تغيير أو العرض تمديد أو إيقاف فيوفقاً لتقديره المطلق  بالحق البنك يحتفظ. 

 مؤهلة  اسالمية بطاقة ائتمانيوم عمل من تاريخ تفعيل أول  60في غضون  الُمَرش ِّحتم إضافة االسترداد النقدي إلى حساب بطاقة ائتمان سي

يوًما  45أو نقدية واحدة في غضون  شرائيةما ال يقل عن معاملة  عن والقياموالتي يوافق عليها البنك بموجب هذا العرض الترويجي  ُمرشَّحلل

ح ائتمانمن تاريخ الموافقة على البطاقة ، بشرط أن يكون حساب بطاقة  لتجنب الشك ،  .سترداد النقديفي وقت إيداع اال غير ملغي  الُمَرّشِّ

 .النقدي االسترداد قيمةإيداع فيه يحق للبنك أن يقرر أي حساب سيتم 

 يوًما 45 في غضون األقل على واحدة نقدية شرائية أو معاملة إجراءو البطاقةبتفعيل  قام إذا ديالنق سترداداال الحصول على ُمرشَّحلل يحق 

 .البطاقة على الموافقة تاريخ من

  يكون قرار البنك في جميع األمور وسبه. المتعلقة  جميع األمور الناشئة عن العرض أو بفي أن يقرر ، وفقاً لتقديره المطلقيحتفظ البنك بالحق

 العرض نهائيًا وقاطعًا ولن يتم قبول أي مراسالت.بالمتعلقة 

  سبب )ولن يكون البنك ملزماً إبداء دون إشعار مسبق أو  و ،وقتفي القيام بأي مما يلي في أي ، وفقاً لتقديره المطلقيحتفظ البنك بالحق

 باإلفصاح عن أسبابه(:

 أ. إجراء أي تغييرات على العرض ؛
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بما في ذلك إنهاء أو سحب العرض أو تمديد أو  ،حكاماألشروط وال هذه من شرط بتغيير أو تعديل أو إضافة أو حذف أو مراجعة أيالقيام ب. 

  .تقصير فترة العرض في أي وقت

 ح ويوافق ويلتزم يفهميقر و  لشروط واألحكام.تطرأ على ا ا ومراجعة أوحذف أوإضافة أوتعديل أبأي تغيير  الُمَرّشِّ

  اأخرىالعرض غير صالح مع عروض أو خصومات أو قسائم أو امتيازات أو عروض ترويجية هذا ما لم يُنص على خالف ذلك، فإن. 

 ح والُمرشَّحيوافق كل من ، في العرضلمشاركة ل بما في ذلك   ،غراض تسويقيةي أالشخصية من قبل البنك أل معلى استخدام بياناته الُمَرّشِّ

صال بهم بشأن المنتجات والعروض الترويجية التي يقدمها البنك من وقت آلخر لالتهم على سبيل المثال ال الحصر ، استخدام أرقام هواتف

 عبر الهاتف أو الرسائل القصيرة أو البريد اإللكتروني.

 الخاصة بالبنك وتعديالتها من وقت آلخر. الرئيسية لبطاقات االئتمان حكام األشروط ولهذه الشروط واألحكام مكملة ل 

  أبوظبي األول.العرض غير ساري لموظفي بنك 

 

 


