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لدولة اإلمارات العربیة المتحدة  51حملة الیوم الوطني الـ  - الشروط واألحكام   
 

 عنوان الحملة:  
 لدولة اإلمارات العربیة المتحدة"  51بنك أبوظبي األول احتفاال بالیوم الوطني ال نقاط مكافآت ملیون نقطة من   1"اربح 

 

 :  العرضفترة 
 ، ویشمل كال الیومین. 2022دیسمبر  15 –  2022نوفمبر  18

 

") حملة للعمالء الحالیین والعمالء الذین  FABلدولة اإلمارات العربیة المتحدة، أطلق بنك أبوظبي األول ش.م.ع ("   51بمناسبة الیوم الوطني ال  
 ملیون نقطة من نقاط مكافآت بنك أبوظبي األول ("العرض").    1سیتقدمون بطلب للحصول على أي منتج من منتجات بنك أبوظبي األول، للفوز ب  

 ، ویشمل كال الیومین ("فترة العرض").  2022دیسمبر  15إلى  2022نوفمبر    18فترة العرض من 

ت أبوظبي األول، فإن  العرضطبیق ھذه الشروط واألحكام ("شروط وأحكام العرض") على  سیتم  إلى ذلك، بصفتك أحد عمالء بنك  . باإلضافة 
علیھا االطالع  یمكن  تطبیقھا.  یجب  التي  الحسابات  وأحكام  لشروط  ستخضع  معنا  العامة  المصرفیة  موقعنا   عالقتك  كتروني  لاإل  عبر 

www.bankfab.com    یرجى التأكد من أنك قد قرأتھا وفھمتھا. باإلضافة إلى ذلك، عندما یتم توفیر منتج معین من بنك أبوظبي األول لك، فإن
بنك  ھذا المنتج سیخضع لشروط وأحكام المنتج المعمول بھا. یجب علیك التأكد من أنك قد قرأت وفھمت شروط وأحكام المنتج المطبقة على منتجات  

 أبوظبي األول. 

  

 شروط وأحكام العرض 
یسري العرض من قبل بنك أبوظبي األول لجمیع العمالء الجدد والحالیین الذین لدیھم أي من منتجات بنك أبوظبي األول مثل بطاقات   .1

 االئتمان وقروض السیارات وقروض الرھن العقاري والقروض الشخصیة. 

 

ملیون نقطة من نقاط مكافآت بنك أبوظبي األول عند استیفاء الشروط التالیة خالل    1 ـیعتبر العمیل مؤھال للدخول في العرض للفوز ب .2
 فترة العرض: 

الحصول على قرض جدید أو زیادة قیمة القرض (قرض شخصي أو قرض سیارة أو قرض رھن عقاري) بمبلغ یزید عن  )أ
 درھم إماراتي؛   50,000

 ي فقط؛في حالة زیادة القروض، سیتم النظر في المبلغ اإلضاف

 یحصل على أول بطاقة ائتمان جدیدة؛ ب)

 درھم إماراتي أو أكثر باستخدام البطاقة االئتمانیة أو بطاقة الخصم المباشر؛   1,000إنفاق   ج)

 درھم خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة عبر اإلنترنت والخدمات المصرفیة عبر الھاتف المتحرك؛   1,000تحویل   د)

درھم إماراتي في الحسابات الجدیدة الحساب الجاري أو حساب التوفیر یمنحك    50,000إضافي قدره    كل متوسط رصید ) ـھ
 فرصة واحدة لدخول السحب؛  

 درھم إماراتي أو أكثر.  1٫000شراء بولیصة تأمین مقابل  و)

 

زیادة قیمة قرضھم لدى بنك أبوظبي األول خالل  باإلضافة إلى ما سبق، عمالء بنك أبوظبي األول الحالیین، الذین حصلوا / قدموا على   .3
فترة العرض الترویجي (قرض السیارة والرھن العقاري والقرض الشخصي)؛ تقدم بطلب الحصول على بطاقة ائتمان جدیدة أو اإلنفاق  

أو تحویل   حساب توفیر فتح حساب جاري أو منتجات التأمین، أو  باستخدام بطاقات االئتمان وبطاقة الخصم المباشر الحالیة، أو شراء
 .مؤھلون للحصول على العرض األموال دولیًا

 

باإلضافة إلى ما سبق، عمالء بنك أبوظبي األول الجدد، إذا تقدموا بطلب للحصول على أي منتج جدید من منتجات بنك أبوظبي األول   .4
الشخصیة خالل فترة العرض،    وتمت العقاري والقروض  الرھن  السیارات وقروض  االئتمان وقروض  الموافقة علیھ مثل بطاقات 

 رض.حصل على فرصة المشاركة في الع یفس
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 :المنتجات التالیة ھي فقط المؤھلة للعرض الترویجي .5

 الحساب الجاري، حساب النخبة الجاري، حساب التوفیر، حساب التوفیر للنخبة، حساب بنك أبوظبي األول  لحسابات:ا )أ

 .درھم إماراتي 50٫000للسیارة أو سكني واستثماري) بقیمة تزید عن   ، عقاري ، قرض / زیادة الرصید (قرض شخصي  )ب

البطاقات  من بنك أبوظبي األول باستثناء بطاقات السفر، أدنوك، االتحاد وجمیع    البطاقات االئتمانیة: جمیع  البطاقات االئتمانیة )ت
 بنك أبوظبي األول االئتمانیة التي ال تطبق علیھا برنامج نقاط مكافآت 

 .جمیع بطاقات الخصم المباشر من ماستركارد (باستثناء بطاقة الخصم من االتحاد) )ث

 لمدة سنة واحدة   یتم شراؤھا  أو الحیاة باالستثمارغیر مرتبطة   تأمین  منتجاتالتأمین المؤھلة: أي   منتجات )ج

تتم من خالل الخدمات المصرفیة عبر اإلنترنت من بنك أبوظبي األول وتطبیقات   التحویالت الدولیةالتحویالت المؤھلة: أي   )ح
 .الخدمات المصرفیة عبر الھاتف المتحرك

 

ھذه الشروط واألحكام، بما في ذلك  بنك أبوظبي األول فقط لألفراد الذین یستوفون معاییر األھلیة المنصوص علیھا في    مكافآتتمنح   .6
الحصول على منتج جدید ومعاییر اإلنفاق والتحویل في فترة العرض الترویجي. یحتفظ البنك حسب تقدیره الطلق بتحدید أھلیة العمالء  

   في العرض الترویجي 

 

یستوفي المعاییر المنصوص علیھا في شروط وأحكام العرض الترویجي بنجاح على فرص أكثر لدخول السحب    عمیلسیحصل كل   .7
 شكل نقاط مكافآت بنك أبوظبي األول على النحو التالي:  والفوز بمكافأة من البنك على

 

  الفئة المؤھلة المنتج 
عدد الفرصة المتاحة  

لدخول السحب  
 للمقیمین 

المتاحة  عدد الفرصة 
لدخول السحب  

 للمواطنین

القرض (قرض شخصي،  
 قرض سیارة أو رھن عقاري) 

 درھم إماراتي  50,000كل 
 2 1 (یتم النظر في المبلغ المضاف فقط)

  البطاقات االئتمانیة
  درھم یتم إنفاقھا 1,000كل  •

  جدیدة  ائتمانیةكل أول بطاقة   •
1 2 

 (الجاري و التوفیر)  الحسابات

كل متوسط رصید إضافي بقیمة    •
درھم إماراتي من أموال جدیدة    50٫000

 . في الحسابات الجاریة وحسابات توفیر

 درھم  1,000بقیمة  التحویالت الدولیة •

درھم على   1٫000مشتریات بقیمة  •
 بطاقات الخصم 

1 2 

 2 1 درھم  1,000كل  التأمین 

 

 لكل منھم  بنك أبوظبي األول  السحب، وربح ملیون نقطة من نقاط مكافآتفائًزا مؤھالً، یتم تحدیدھم من خالل  51 أ)

الحد األقصى لمكافآت بنك أبوظبي األول لكل من مواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة والمقیمین ھو ملیون نقطة من نقاط   ب)
 .لكل فائز بنك أبوظبي األول مكافآت

 .العربیة المتحدة على فرص مضاعفة للفوز مثل تلك التي یتمتع بھا المقیمینسیحصل مواطنو دولة اإلمارات  ج)

 51الحد األقصى لعدد الفائزین ھو  د)

 

، إضافة إلى  لھذا العرض  یقوم البنك بإخطار كل فائز بمكافآت بنك أبوظبي األول، رھناً بتلبیة المتطلبات الواردة في الشروط واألحكام .8
 .یوًما من إعالن الفائز من قبل البنك  30بمكافآت بنك أبوظبي األول في غضون   العمیلحساب 
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یحتفظ بنك أبوظبي األول بالحق وفقا لتقدیره الخاص في تعدیل شروط وأحكام العرض ھذه أو إنھائھ في أي وقت دون إشعار مسبق.   .9
 وقاطعا. یكون قرار بنك أبوظبي األول بشأن جمیع المسائل المتعلقة بالعرض نھائیا 

 

أبوظبي األول في جمیع    المتعلقة بالمنتجات التي یملكھا من بنكیجب على العمالء أن یكونوا على اطالع دائم على جمیع المدفوعات   .10
تم في سداد أي دفعات على أي من منتجات بنك أبوظبي األول، أو في أي مرحلة    األوقات من أجل المشاركة في العرض. إذا تأخر

 لن تكون مؤھلة لغرض ھذا العرض.   النفقاتأیا من شروط وأحكام بنك أبوظبي األول، فإن  انتھاك

 

عروض الترویجیة  ما لم ینص على خالف ذلك، ال یسري العرض الترویجي مع العروض أو الخصومات أو القسائم أو االمتیازات أو ال .11
 األخرى. 

 

 یجب استیفاء كل من شروط وأحكام العرض لالستفادة من الدخول في العرض.  .12

 

من خالل المشاركة في العرض الترویجي، فإنك توافق أنت الفرد على استخدام بیاناتك الشخصیة من قبل البنك ألغراض التسویق،   .13
منتجات والعروض الترویجیة التي یقدمھا البنك من وقت آلخر عبر الھاتف أو  بما في ذلك استخدام أرقام ھواتفك لالتصال بك بشأن ال

 الرسائل القصیرة أو البرید اإللكتروني المباشر.  إشعارات الھاتف المحمول، 

 

 .موظفو بنك أبوظبي األول غیر مؤھلین لھذا العرض الترویجي .14

 

للقوانین   وفقا  المتحدة، وعلى وجھ الخصوص قوانین إمارة أبوظبي.  تخضع ھذه الشروط واألحكام وتفسر  العربیة  االتحادیة في دولة اإلمارات 
 ي. تخضع جمیع النزاعات المتعلقة بشروط وأحكام العرض ھذه لتفسیر ھذه الشروط واألحكام إلى االختصاص القضائي الحصري لمحاكم أبو ظب

 

 

 


