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Terms & Conditions – Salary Transfer Cashback Campaign 2020 

 

The following provisions shall apply to the FAB Salary Transfer Cashback Campaign, in addition to the 

terms set out in the First Abu Dhabi Bank PJSC (“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 

General Conditions: 
 

 

1. Campaign 

The Salary Transfer Cashback Campaign is a limited period campaign for Customer’s holding Current or 

Savings Accounts with a MasterCard Debit Card . 

 

2. Campaign Dates 

 Start Date: 16th February 2020 

 End Date: 15th June 2020 

 

3. Campaign Details: 

a. A one-time 5% cashback with a maximum cap of AED 5,000 (“Cashback Amount”) on new to FAB salary 

transfer.  

b. In case of salaries in foreign currency, one-time 5% cashback with a maximum cap equivalent to AED 5,000 

will apply. Cashback amount to be converted to account currency and credited to account. 

c. Two consecutive monthly salaries are required to be eligible for the Cashback Amount, with at least the 

first salary (of the consecutive salaries) to be credited to FAB during the campaign period. 

d. Average of the two consecutive month salaries will be considered for calculating Cashback Amount. 

e. The Cashback Amount will be credited to the designated account on the third month after the two 

consecutive monthly salary credits. 

f. Existing customers with salary transfers to FAB are not eligible for campaign, however existing customers 

without salary transfer to FAB are eligible 

g. Cooling off period is 12 months: existing customers who had discontinued transferring salary to FAB prior 

to 12 months are eligible 

h. FAB staff are not eligible for the campaign 

 

4. Eligible Accounts 

a. Current Account 

b. Elite Current Account 

c. Savings Account 

d. Elite Savings Account 

e. FAB One Account 

 

5. Other Terms & Conditions 

 The Bank reserves the right to add / amend / delete / cancel any of the terms and conditions of the campaign 

at its sole discretion, at anytime during the campaign period without prior notice to the Customer. 

 The Bank reserves the right to not issue the Cashback Amount to any Customer who is in default on any 

accounts with the Bank. 

 These terms and conditions shall be governed by and construed in accordance with the federal laws for the 

time being in force 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 court. 
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  االسترداد النقدي مع تحويل الراتب(  2020حملة الترويجية لعام ال –الشروط واألحكام( 

 

روط المنصوص عليها في باإلضافة إلى الش بنك أبو ظبي األول، من الترويجية لالسترداد النقديحملة التسري األحكام التالية على  -

( )"الشروط 2018سبتمبر  26 - 1.0"( )اإلصدار بنك أبو ظبي األولش م ع )" يأبو ظبشروط وأحكام الحسابات العامة لبنك 

العامة"( التي تشكل هذه الوثيقة جزًءا ال يتجزأ منها. يجب قراءة هذه الشروط واألحكام باالقتران مع الشروط العامة والشروط الواردة 

 في نموذج طلب الحساب.

 

 غير محددة ضمن هذه الشروط واألحكام يكون لها المعنى المحدد في الشروط العامة: شروطأي  -

 

 الحملة الترويجية: -1

 

  حملة االسترداد النقدي مع تحويل الراتب هي حملة محدودة المدة للعمالء المحتفظين بحساب جاري أو توفير مع بطاقة الخصم المباشر

 ماستركاردمن 

 

 فترة الحملة الترويجية: -2

 

  :2020فبراير  16تاريخ البدء 

  :2020يونيو  15تاريخ االنتهاء 

 

 تفاصيل الحملة الترويجية: -3

 

  درهم )"مبلغ االسترداد النقدي"(  5000٪ بحد أقصى قدره  5لمرة واحدة بنسبة  نقدياسترداد ً ولة حديثا  إلى بنك  للرواتب المحَّ

 األول. يأبو ظب

  ،يتم درهم 5000ما يعادل ب٪ بحد أقصى  5استرداد نقدي لمرة واحدة بنسبة سيتم تطبيق في حال تحويل الرواتب بالعمالت األجنبية .

 المبلغ المسترد إلى عملة الحساب ويتم إيداع المبلغ فالحساب بعد ذلك. قيمة تحويل

 من الرواتب المتتالية(  د النقدي، مع تحويل الراتب األول على األقليجب تحويل الراتب لشهريين متتاليين لالستفادة من مبلغ االستردا(

 األول خالل فترة الحملة. يإلى حساب بنك أبو ظب

 مبلغ المرتبين الشهريين المتتاليين المحولين للحساب.على متوسط  ساب مبلغ االسترداد النقدي بناًءاسيتم احت 

  المخصص في الشهر الثالث بعد تحويل الراتبين الشهريين على التوالي. الحسابسيتم ايداع مبلغ االسترداد النقدي إلى 

 .ل رواتبهم إلى بنك أبو ظبي األول غير مؤهلين لالستفادة بالحملة الترويجية  العمالء الحاليون المحوَّ

  شهًرا  12ى بنك أبو ظبي األول قبل عمالء الحاليون الَّذين توقفوا عن تحويل الراتب إلالشهر:  12راتب هي التوقف عن تحويل الفترة

 مؤهلون لالستفادة من الحملة.

 .موظفو بنك أبو ظبي األول غير مؤهلين للحملة الترويجية 

 

 الحسابات المؤهلة: -4

 

 الحساب الجاري 

 الحساب الجاري للنخبة 

 حساب التوفير 

 حساب التوفير للنخبة 

 حساب األول 

 

 شروط وأحكام أخرى  -5
 

  أياً من الشروط واألحكام المتعلقة بالحملة الترويجية وفقًا لتقديره الخاص في أي  إضافة / تعديل / حذف / إلغاءيحتفظ البنك بالحق في

 وقت خالل فترة الحملة دون إشعار مسبق للعمالء.

  لدى البنك. بهسترداد النقدي ألي عميل متعثر في أي حساب محتفظ االيحتفظ البنك بالحق في إلغاء مبلغ 

 شروط واألحكام وتفسر وفقًا للقوانين االتحادية المعمول بها في الوقت الحالي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وأي تخضع هذه ال

 نزاع يتعلق بتفسير هذه الشروط واألحكام يجب أن يخضع لالختصاص القضائي الحصري لمحاكم دولة اإلمارات العربية المتحدة.


