
 
 

 

 

 

 
Terms & Conditions – Member Get Member Program for Accounts + Salary Transfer 
 

 
The following provisions shall apply to the FAB CASA + Salary Transfer Member Get Member 
Program, in addition to the terms set out in the First Abu Dhabi Bank PJSC (“FAB”) Salary Transfer 
Cashback Campaign for Conventional Accounts and FAB General Terms and Conditions for 
Accounts (version 1.0 – 26 September 2018) (“General Conditions”) to which this document shall 
form an integral part. These terms and conditions should be read in conjunction with the 
General Conditions and the terms included in the account application form. 
 
Any terms not defined within these terms and conditions shall have the meaning as defined in 
the FAB Salary Transfer Program and General Conditions: 

 

• The Member Get Member promotion (the “Promotion”) is a new promotion offered by 
First Abu Dhabi Bank PJSC (the “Bank”) to its valued existing customers. 

 

• The Promotion shall run from 61  June 2022 to 31 October 2022 inclusive (the “Promotion 
Period”).  

 

• The promotion is only open to existing customers (the “Referrer”) who during the 
promotion period, successfully refer any family member or friend (each a “Referred 
Individual”) to the Bank to sign up for at least one account along with transfer of salary. 

 

• By participating in this Promotion, Referrer and the Referred Individual agree to be 
bound by these Promotion terms and conditions (the “Terms and Conditions”). 

 

• Prior to referring a Referred Individual to the Bank, Referrer: 
1. Must consent to the Bank disclosing his/her name to the referee “Referred 

Individual”. 
2. Must inform and obtain the consent of the Referred Individual to provide his/her 

contact and personal information to the Bank, inform the Referred Individual that the 
FAB will be communicating to the Referred Individual after the referral.  

3. Must inform the Referred Individual that the rewards will be accorded to Referrer if 
these Promotion Terms and Conditions are complied with. 

 

• A Referral will be considered successful when: 
1. The existing customer, during the Promotion Period completes the referral form 

found on FAB website. 
2. The Referred Individual applies for the account during the Promotion Period and at 

least get one salary during the Promotion Period. 



 
 

 

 

3. The Bank receives the Referred Individual’s application for the account within the 
Promotion Period. Notwithstanding the foregoing, shall retain the sole and absolute 
discretion to determine the eligibility of the Promotion. 

 

• Referrer will not be eligible for the reward if the Referred Individual fails to meet these 
conditions: 
1. The Referred Individual must not be an existing customer of the Bank as at the 

referral date. 
2. Any referral of a new customer outside of the Promotion Period shall not be eligible 

for the Promotion. 
 

• Upon receipt of a duly completed referral form the bank shall contact the Referred 
Individual. 

 

• Each Referrer whose referral successfully opens an eligible account and transfer salary to 
FAB within the purview of Promotion Terms and Conditions will receive a reward from 
the bank in the form of cashback as follow: 

o Referrer is rewarded by FAB Rewards equivalent to AED 150. 

 

• Each Referred Individual who successfully opens an eligible account and transfer salary to 
FAB within the purview of Promotion Terms and Conditions will receive a reward from 
the bank in the form of cashback as follow: 
 

FAB 

Cashback  

Slabs  

UAE Nationals Expats 

Cashback 

% 

Min 

AED 

Max 

AED 

Cashback 

% 

Min 

AED 

Max 

AED 

5K to 25K 3.00% 150 750 2.50% 125 625 

25K to 50K 4.00% 1,000 2,000 3.00% 750 1,500 

>50K 10.00% 5,000 5,000 5.00% 2,500 2,500 

1. Maximum cashback for UAE Nationals is AED 5,000 and for expats is AED 2,500. 
2. The Cashback is available only for individuals with new to FAB salary transfer or 

previously had discontinued salary transfer 12 months prior to Campaign Start Date. 
Individual customer with existing salary transfer is not eligible for the Campaign. 

3. A one-time cashback is provided on average monthly salary. Cashback to be credited 
as FAB Rewards equivalent to AED. 

4. Eligible Accounts: Current Account, Elite Current Account, Savings Account, Elite 
Savings Account, FAB One Account. 

5. This promotion is restricted to Customers holding above eligible accounts along with 
a MasterCard Debit Card. 



 
 

 

 

6. In case of salaries in foreign currency, cashback will be given based on a maximum 
cap equivalent to AED 5,000 for UAE Nationals and AED 2,500 for expats apply. 

7. Two consecutive salaries are required to be eligible for cashback benefits, with at 
least the first salary (of the consecutive salaries) to be credited to FAB during the 
Promotion Period. 

8. Average of two consecutive salaries must be minimum of AED 5,000 per month to be 
eligible for the cashback. 

9. The cashback will be credited as FAB Rewards on the subsequent month after the two 

consecutive salary credits. 

 

• The Bank shall notify each successful Referrer and Referred Individual of their cashback 
reward and, subject to the satisfaction of the requirements in these Terms and 
Conditions, credit the Referrer and Referred Individual’s account with the rewards within 
60 days of acceptance by the Bank of the Referred Individual. 
 

• The Referral Cashback which is to be awarded to the Referrer will be forfeited if the 
Referrer’s eligible account with the Bank is suspended, closed or any default or the 
Referrer is in breach of our banking agreement at the time the Referral Cashback is 
credited. For the avoidance of doubt, the Bank has the discretion to decide which 
account the Referral Cashback will be credited into. 

 

• The Bank reserves the right to determine at its sole and absolute discretion all matters 
arising out of or in connection with the Promotion. The Bank’s determination of all 
matters relating to this Promotion shall be final and conclusive and no correspondence 
will be entertained. 

 

• The Bank further reserves the right to make any changes to the Promotion, and vary, 
modify, add, delete, or otherwise revise any of these Promotion Terms and Conditions, 
including terminating or withdrawing the Promotion, or to extend or shorten the 
Promotion Period at any time at the Bank’s sole discretion. 

 

• Referrer must understand and agree to be bound by any variation, modification, addition, 
deletion and revision to these Promotion Terms and Conditions. 

 

• Unless otherwise stated, the Promotion is not valid with other offers, discounts, rebates, 
vouchers, privileges, or promotions. 

 

• By participating in the Promotion, Referrer and Referred Individual consent to the use 
their personal data by the Bank for marketing purposes, including but not limited to the 
use of Referrer’s and Referred Individual’s telephone numbers to contact them about 
products and promotions offered by the Bank from time to time via telephone, mobile 
notifications, SMS or electronic direct mailer. 



 
 

 

 

 

• These terms and conditions shall be governed by and construed in accordance with the 

Federal laws in the United Arab Emirates, and any dispute concerning the interpretation 

of these terms and conditions shall be submitted to the exclusive jurisdiction of United 

Arab Emirates courts. 

 

• FAB staff are not eligible for this promotion. 

 

• FAB reserves the right, at its absolute discretion, to not issue the cashback to any 

Customer who is in default on any accounts with FAB. 

 

These terms and conditions shall be governed by and construed in accordance with the Federal 

laws in the United Arab Emirates, and any dispute concerning the interpretation of these terms 

and conditions shall be submitted to the exclusive jurisdiction of United Arab Emirates courts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

وط واألحكام   •  عميل" للحسابات + تحويل الراتب   يدعو برنامج "عميل    - الشر
 

ي األول + تحويل    يدعو تشي األحكام التالية عىل برنامج "عميل   - عميل" لفتح حساب جاري أو توفير من بنك أبوظب 
ي األول ش.م.ع   داد النقدي لتحويل الرواتب لبنك أبوظب  ي حملة االسير

وط المنصوص عليها ف  الراتب، باإلضافة إىل الشر
ي األول  البنك )" وط واألحكام العامة لبنك أبوظب  سبتمي     26  -  1.0حسابات )اإلصدار  لل"( للحسابات التقليدية والشر

وط واألحكام  2018 ي يجب أن تشكل هذه الوثيقة جزًءا ال يتجزأ منها. يجب قراءة هذه الشر
وط العامة"( البر ( )"الشر

ي نموذج طلب الحساب. 
وط المضمنة ف  وط العامة والشر  جنًبا إىل جنب مع الشر

 

وط واألحكام سيكون لها المعب  المحدد  - ي هذه الشر
وط لم يتم تحديدها ف  ي برنامج تحويل الراتب من بنك    أي شر

ف 
وط العامة:  ي األول والشر  أبوظب 

 

"عميل   ي  ويج  الير العرض  )"البنك"(    يدعو •  األول ش.م.ع  ي  أبوظب  بنك  يقدمه  ي جديد  ترويج  )"العرض"( هو عرض  عميل" 

 .  لعمالئه الحاليير 

 

ي من   ويج  "(.   2022أكتوبر    31إىل    2022يونيو    14• يجب أن يستمر العرض الير ي ويج  ة العرض الير " )"فير  كال التاريخير 
ً
 "متضمنا

 

ي مفتوح فقط للعمالء الحاليير  )" ويج  ي  الداعي • العرض الير
ي ف  ويج  ة العرض الير أي فرد من أفراد    دعوة"( الذين نجحوا خالل فير

 إليه.  "( إىل البنك للتسجيل للحصول عىل حساب واحد عىل األقل مع تحويل الراتبمدعوالعائلة أو األصدقاء )كل منهم "فرد 

 

يوافق    ، ي  ويج  الير العرض  هذا  ي 
ف  المشاركة  من خالل  ي    عىل   المدعو والفرد    الداعي •  ويج  الير العرض  وأحكام  وط  بشر ام  االلير 

وط واألحكام"(   )"الشر

 

 : الداعي إىل البنك ،  المدعو الشخص  دعوة • قبل  

 "المدعو"الفرد  المدعو . يجب أن يوافق أن يفصح البنك عن اسمه / اسمها للعميل 1

والحصول عىل موافقته عىل تقديم معلومات االتصال والمعلومات الشخصية الخاصة به / بها    المدعو . يجب إبالغ الشخص 2

ي األول سوف يقوم بالتواصل معه بعد  المدعو إىل البنك ، وإبالغ الفرد   . الدعوةبأن بنك أبوظب 

وط وأحكا  الداعي بأنه سيتم منح المكافآت إىل  المدعو . يجب إبالغ الشخص 3 . إذا تم االمتثال لشر ي ويج   م العرض الير

 

ي الحاالت التالية:  الدعوة • سيتم اعتبار 
 ناجحة ف 

ي  الدعوة. يكمل العميل الحاىلي نموذج 1 ويج  ة العرض الير ي األول خالل فير  الموجود عىل موقع بنك أبوظب 

ة العرض وأن يحصل عىل راتب واحد عىل األقل خال  المدعو . يتقدم الفرد  2 ة  بطلب للحصول عىل الحساب خالل فير ل فير

 . ي ويج   العرض الير



 
 

 

 

. عىل الرغم مما سبق ذكره ، يحتفظ البنك بالسلطة   المدعو . يتلقر البنك طلب الفرد  3 ي ويج  ة العرض الير لفتح حساب خالل فير

ي  ويج   التقديرية الوحيدة والمطلقة لتحديد أهلية العميل للعرض الير

 للحصول عىل المكافأة إذا فشل الفر  الداعي . لن يكون 4
ً
وط:  المدعو د مؤهال ي تلبية هذه الشر

 ف 

ا للبنك حبر تاري    خ  المدعو • يجب أال يكون الفرد   حاليًّ
ً
 الدعوةعميال

 

.  دعوة• أي   ي ويج  ي لن تكون مؤهلة للعرض الير ويج  ة العرض الير  لعميل جديد خارج فير

 

 المدعوالمكتمل حسب األصول ، يجب عىل البنك االتصال بالشخص  الدعوة • عند استالم نموذج 

 

ي األول ضمن نطاق    المدعو يقوم الفرد    داعي • سيحصل كل   منه بفتح أحد الحسابات المؤهلة وتحويل الراتب إىل بنك أبوظب 

 : داد نقدي عىل النحو التاىلي
ي شكل اسير

ي عىل مكافأة من البنك ف  ويج  وط وأحكام العرض الير  شر

o   ي األول بما يعادل مبلغ  الداعي كافأ ي  درهًما إماراتًيا.   150بمكافآت بنك أبوظب 

 

وط وأحكام العرض    مدعو • سيحصل كل فرد   ي األول ضمن نطاق شر  بنجاح ويحول الراتب إىل بنك أبوظب 
ً
يفتح حساًبا مؤهًل

 : داد نقدي عىل النحو التاىلي
ي شكل اسير

ي عىل مكافأة من البنك ف  ويج   الير

 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة هو   .1
داد النقدي لمواطب  ي و للمقيمير     5000الحد األقىص لالسير

  2500درهم إماراتر

 . ي
 درهم إماراتر

إىل   .2 باإلضافة  األول،  ي  أبوظب  بنك  إىل  الجديدة  الرواتب  بتحويل  يقومون  الذين  األفراد  للعمالء  متاحة فقط   الحملة 

ل راتبهم    12العمالء األفراد الذين توقفوا عن تحويل الراتب قبل   حوَّ  من تاري    خ بدء الحملة، العمالء األفراد الم 
َ
شهرا

 هلير  للحملة. حاليا إىل البنك غير مؤ 

داد النقدي لمرة واحدة فقط عىل متوسط   .3 داد النقدي كمكافآت من  يتم منح االسير الراتب الشهري. يتم إضافة االسير

 . ي
ي األول معادلة للدرهم اإلماراتر  بنك أبوظب 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة  المقيمير  بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
 مواطب 

ائح    شر
داد النقدي   االسير

 الحد األقىص 
بالدرهم  
ي 
 اإلماراتر

ي 
 الحد األدت 
بالدرهم  
ي 
 اإلماراتر

 المئوية النسبة  
داد   لالسير
 النقدي 

 الحد األقىص 
بالدرهم  
ي 
 اإلماراتر

ي 
 الحد األدت 
بالدرهم  
ي 
 اإلماراتر

 النسبة المئوية 
داد   لالسير
 النقدي 

625 125 2.50 %  750 150 3.00 %  25,000إىل    5,000من   

1,500 750 3.00 %  2,000 1,000 4.00 %  50,000إىل    25,000من   

2,500 2,500 5.00 %  5,000 5,000 10.00 %  50,000أكير من   



 
 

 

 

،  الحساب الجاري، الحساب الجاري للنخبة،  الحسابات المؤهلة:   .4  للنخبة، حساب األول. حساب التوفير  حساب التوفير

الخصم  .5 بطاقة  إىل  باإلضافة  أعاله  المذكورة  المؤهلة  الحسابات  أحد  لديهم  الذين  العمالء  العرض عىل  يقترص هذا 

كارد.   المباشر ماسير

داد النقدي عىل أساس حد أقىص يعادل   .6 ي حال تحويل الرواتب بالعملة األجنبية، يتم تطبيق االسير
ي    5000ف 

درهم إماراتر

ي د
.   2500ولة اإلمارات العربية المتحدة و لمواطب  ي للمقيمير 

 درهم إماراتر

داد النقدي، مع تحويل الراتب األول عىل األقل )من   .7 يجب تحويل الراتب لشهريير  متتاليير  لالستفادة من مبلغ االسير

ة الحملة.  خالل الرواتب المتتالية( إىل الحساب لدى البنك   فير

داد النقدي بناًءا عىل متوسط راتبير  متتاليير  عىل االقل   .8  حبر يكون    5,000سيتم احتساب مبلغ االسير
َ
درهم شهريا

 
ً
داد النقديمؤهال  . لالسير

ي الشهر الثالث بعد تحويل راتبير  شهريير    .9
ي ف 
داد النقدي كمكافآت من البنك معادلة للدرهم اإلماراتر سيتم إضافة االسير

 .  عىل التواىلي

ط استيفاء    المدعو و الفرد    الداعي    من عىل البنك إخطار كال يجب    • داد النقدي الخاصة بهم ، بشر الناجحير  بمكافأة االسير

ي األول إىل حساب كال من   وط واألحكام ، و إضافة رصيد مكافأت بنك أبوظب  ي هذه الشر
  الداعي المتطلبات الواردة ف 

ي غضون   المدعو والفرد 
 . المدعو رد يوًما من قبول البنك للف 60ف 

داد النقدي الخاص   • المؤهل   الداعي إذا تم تعليق أو إغالق حساب    للداعي الذي سيتم منحه    بالدعوةستتم مصادرة االسير

داد النقدي الخاص    الداعي لدى البنك أو إذا كان   ي وقت إيداع االسير
.  بالدعوة قد انتهك االتفاقية المرصفية الخاصة بنا ف 

داد النقدي المستحق مقابل  لتجنب الشك ، للبنك السلطة ا لتقديرية لتحديد الحساب الذي سيتم فيه إضافة االسير

 . الدعوة

ي أو فيما يتعلق   • ويج  ا لتقديره المنفرد والمطلق جميع األمور الناشئة عن العرض الير
ً
ي أن يقرر وفق

يحتفظ البنك بالحق ف 

ي  ويج  ي جميع األمور المتعلقة بهذا العرض الير
  نهائًيا وقاطًعا ولن يتم قبول أي مراسالت. به. سيكون قرار البنك ف 

ي أي وقت •
ي القيام بأي مما يىلي ف 

   : يحتفظ البنك كذلك بالحق ف 

ي   - ويج  ات عىل العرض الير وي    ج إجراء أي تغيير وط وأحكام الير ، و تغيير أو تعديل أو إضافة أو حذف أو مراجعة أي من شر

ي ذلك إنهاء أو سحب العرض 
ا لتقدير  هذه ، بما ف 

ً
ي أي وقت وفق

ي ف  ويج  ة العرض الير ي ، أو لتمديد أو تقصير فير ويج  الير

 البنك وحده. 

وط وأحكام هذا العرض    الداعي   يجب أن يفهم • ام بأي تغيير أو تعديل أو إضافة أو حذف أو مراجعة لشر ويوافق عىل االلير 

 . ي ويج   الير

ي غير صالح  • ويج  نص عىل خالف ذلك ، فإن العرض الير مع العروض أو الخصومات أو القسائم أو االمتيازات أو  ما لم ي 

ويجية األخرى.   العروض الير



 
 

 

 

ي ، يوافق كال من   • ويج  ي العرض الير
عىل استخدام بياناتهم الشخصية من    المدعو و الفرد    الداعي من خالل المشاركة ف 

ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص ، استخدام أرقا 
  المدعوين واألفراد    الداعي م هواتف  قبل البنك ألغراض تسويقية ، بما ف 

ي يقدمها البنك من وقت آلخر عي  الهاتف أو إشعارات الهاتف  
ويجية البر لالتصال بهم بشأن المنتجات والعروض الير

 . ي المباشر
وت  يد اإللكير ة أو الي   المحمول أو الرسائل القصير

•  . ي ويج  ي األول غير مؤهلير  لهذا العرض الير  موظفوا بنك أبوظب 

ي أي حساب محتفظ به  لايحتفظ  •
داد النقدي ألي عميل متعير ف  ي عدم منح االسير

 لتقديره المطلق، ف 
ً
بنك بالحق وفقا

 لدى البنك. 

ا للقوانير  االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ، ويجب تقديم أي نزاع   •
ً
وط واألحكام وتفش وفق تخضع هذه الشر

وط واألحكام إىل االخ ي الحرصي لمحاكم دولة اإلمارات العربية المتحدة. يتعلق بتفسير هذه الشر
 تصاص القضات 

 


