
 

،  ٦٣١٦االمارات العربية المتحدة. العنوان المسجل هو صندوق البريد بنك أبوظبي األول ش.م.ع مرخصة ومسجلة من قبل البنك المركزي لدولة  

 أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 
 

ي األول ش.م.ع  حملة إنفاق بطاقات السفر االئتمانية من بنك أبوظب 
وط واألحكام   الشر

 
 

  :أهلية الحملة •
o  البطاقات المؤهلة:  

ي األول   ▪  بطاقة السفر إيليت إنفينيت االئتمانية من بنك أبوظب 
ي األول   ▪  بطاقة السفر إنفينيت االئتمانية من بنك أبوظب 
ي األول   ▪  بطاقة السفر سيغنيتشر االئتمانية من بنك أبوظب 

 
o    العمالء المؤهلي:  

ي األول  ▪  جميع عمالء بطاقة السفر االئتمانية من بنك أبوظب 
ن لبطاقة السفر االئتمانية بأنواعها  ▪ ي األول الحاملي  ي بنك أبوظب 

  جميع موظفن
 

o  ة العرض"( 2023مارس    31إىل  2023يناير  15من   : الحملةتشي ن )"فتر  ، شاملة كال اليومي 
 

o  المؤهلنفاق ال :   
ي تمت   ▪

ائية الب   مشمولة  2023 مارس 31حب  جميع المعامالت الشر

وط أخرى:  •  شر
o ي األول للحصول عىل  االئتمانية درهم أو أكثر باستخدام بطاقة السفر   1,000أنفق  :عرض السحب من بنك أبوظب 

وط التالية: ز سكاي واردمن  ميل  50,000فرصة للفوز ب    للشر
ً
 ، وفقا

 
ة   1,000العمالء الذين ينفقون ما ال يقل عن  ▪ ي األول خالل فتر درهم باستخدام بطاقة السفر من بنك أبوظب 

 ميل سكاي واردز.  50,000السحب للفوز ب  سيتمكنون من دخولالعرض 
ي األول   1,000كل  ▪ فرصة  العمالء  تمنحدرهم إضافية يتم إنفاقها باستخدام بطاقة السفر من بنك أبوظب 

 السحب.  دخولإضافية ل
ي األول عميل من حاملي بطاقات   1,000بحد أقىص  ▪ ميل   50,000الفوز ب  يمكنهمالسفر من بنك أبوظب 

 سكاي واردز لكل منهم 
ي قام سي ▪

ي المببن الرئيسي  )"تاري    خ السحب"( 2023أبريل   10 تاري    خ  السحب فن
ي األول تحت ل  فن بنك أبوظب 

اف ممثل الدائرة االقتصادية   إشر
ة إىل بوابة بطاقات السفر الخاصة بالعمالء س ▪ ي غضون  الفائزون يتم إضافة أميال سكاي واردز مباشر

  30فن
 
 يوما

 يمكن استبدالها حيث من تاري    خ السحب 
ي  ن يتم ل ▪

ي تم إلغاؤها المعامالت المتنازع عليها و  النظر فن
دة   البر درهم    1,000ضمن الحد األدنن  والمبالغ المستر

ي يجب إنفاقها لت
 لعرض السحب البر

ً
 كون مؤهال

ي األول أيضا  ▪ ي بنك أبوظب 
ي  يحق لموظفن

 هذا العرض  المشاركة فن
ي األول للفائزين  يجب أن  ▪ ي    ال توجد عليها مبالغو مفعلة تكون بطاقة السفر االئتمانية من بنك أبوظب 

متأخرة فن
ي وقت إضافة أميال سكاي واردز 

ي وقت السحب وفن
ي حال   . السداد فن

المبالغ   تم إعادة تفعيل البطاقة أو دفع فن
 فلن يكون هذا الفائز مؤهال للحصول عل أميال سكاي واردز  المتأخرة فيما بعد 

ي السحب  يجب عل  من أجل إضافة أميال سكاي واردز ،  ▪
ي األول  بما يلي بنك    تزويد جميع الفائزين فن  : أبوظب 

ان اإلمارات  •  رقم سكاي واردز طت 

( لحساب  االسم المسجل  • ان اإلمارات )االسم األول واألخت   سكاي واردز طت 
ي األول إما   ▪ ي سيتم جمعها من العمالء، سيقوم بنك أبوظب 

بالنسبة للمعلومات اإللزامية المذكورة أعاله البر
ة عت  مكالمة مسج تيبات الالزمة للعمالء لتحديث بياناتهم عل بوابة باالتصال بالعميل مباشر لة. أو ستتخذ التر

ي األول.   ي األول. السفر من بنك أبوظب    كما قد يتم إبالغهم من قبل بنك أبوظب 



 

،  ٦٣١٦االمارات العربية المتحدة. العنوان المسجل هو صندوق البريد بنك أبوظبي األول ش.م.ع مرخصة ومسجلة من قبل البنك المركزي لدولة  

 أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 
 

 
o عىل باستخدام بطاقة السفر االئتمانية  بأعىل إنفاق عميل قاموا  500: سيحصل أفضل عىل األ  النفاق  عرض

وط التالية: لكل منهم  ةميل سكاي واردز إضافي 50,000  للشر
ً
 ، وفقا

 
ي غضون  500أفضل   اختيار سيتم  ▪

ن
ي األول ف ة    30منفق عل بطاقة السفر من بنك أبوظب  يوما بعد نهاية فتر

ي  50,000العرض وحيث سيحصل كل منهم عل رصيد قدره  
ن
بوابة بطاقات السفر من  ميل سكاي واردز ف

ي األول حيث يمكن استبدالها.   بنك أبوظب 
ي األول يجب أن  ▪  ال توجد عليها مبالغو مفعلة   منفق  500 لألعلتكون بطاقة السفر االئتمانية من بنك أبوظب 

ي وقت إضافة أميال سكاي واردز 
ن
ي وقت السحب وف

ن
ي السداد ف

ن
ي حال  . متأخرة ف

ن
تم إعادة تفعيل البطاقة أو ف

 مؤهال للحصول عل أميال سكاي واردز   منفق  500  ألعلا فلن يكون المبالغ المتأخرة فيما بعد  دفع
ي السحب  من أجل إضافة أميال سكاي واردز ، ي ▪

ن
ي األول  بنك تزويد جب عل أي و جميع الفائزين ف   أبوظب 

   بالتفاصيل التالية: 

ان اإلمارات  •  رقم سكاي واردز طت 

( سكاي  لحساب  االسم المسجل  • ان اإلمارات )االسم األول واألخت   واردز طت 
ي األول إما   ▪ ي سيتم جمعها من العمالء، سيقوم بنك أبوظب 

بالنسبة للمعلومات اإللزامية المذكورة أعاله البر
تيبات الالزمة للعمالء لتحديث بياناتهم عل بوابة  ة عت  مكالمة مسجلة. أو ستتخذ التر باالتصال بالعميل مباشر

ي األول.   السفر من بنك  ي األول. أبوظب   كما قد يتم إبالغهم من قبل بنك أبوظب 
 

وط واألحكام الرئيسية  • ي األول من    لبطاقات االئتمانتطبق جميع الشر  بنك أبوظب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


