
 

 

 

 حملــة الشــــراء : بلـو بنـك أبوظبـي األول   بطاقــات ائتمــان

 األحكــــام والشـــروط

 

 األهليــة للمشاركــة فــي الحملـــة

o منتجــات البطاقــات 

 بطاقـــة ائتمــان بنــك أبوظبـــي األول بلـــو بالتينــوم ▪

 بطاقـــة ائتمــان بنــك أبوظبـــي األول بلــو سيغنتشــر ▪

 بطاقـــة ائتمــان بنــك أبوظبـــي األول بلـــو إنفينيـــت ▪

 

o العمـــالء المؤهلــون 

ــوظبي  ▪ ــك أبـ ــان بنـ ــة ائتمـ ــ  بطاقـ ــول علـ ــن للقوـ ــومون بطلـ ــوين يتاـ ا الـ ــط ــائمون قاليـ ــوو أو الاـ ــوظبي األول القـ ــك أبـ ــالن بنـ عمـ

عبرررربيق بنرررر ي  رررر يقنــــوات بنــــك أبــــوظبي األول أو قنــــا  يبلــــوي الرقميــــة  قيــــ  ياــــو مون الطلبــــات  األول بلــــو مــــن  ــــالل

 .FABيMobileأ وظبيياألوليعلىيالهاقررفيالمتحرربكي

 

ــن ▪ ــر  مــ ــالل الفتــ ــات  ــ ــو م الطلبــ ــ   مررررا    15تُاــ ــمولين  ي2023 يوليووووو 31إلــ ــاري ين مشــ ــال التــ ــر   كــ ــرع العــ ي( فتــ

ا مــــن تــــارية إوــــوار بطاقــــة ائتمــــان بنــــــك 60هوفـــــــة مــــمن مهلــــة ســــتين  وينبغــــي تقايــــا مبــــالس ا نفــــا  المست  ( يومــــط

 .)"تاريــخ اإلنفـــاق"(أبوظبـــي األول بلــو 

 

o اإلنفـــاق المؤهـــــل 

 تكــون قميــع مشتريــات التقزئــة قت  تارية ا نفــا  مشمولـــة. ▪

 

ــك  ــان بنـ ــتانام بطاقـــة ائتمـ ــط بادـ ــنا: أنفـ ــترنان الننـ ــر  اردـ ــترنان ننـــنا عـ ــ  ادـ ــول علـ ــك للحلـ ــو الاالـــة بـ ــوظبي األول بلـ أبـ

 وفنًا للشــروط التالية:

وون مســـاعو  قهــــاز  FABيMobileتســـتقا مكافــــلت القملـــة فاــــط للومـــالن الــــوين قـــاموا برتمــــام طلبـــاتهم بالكامــــل عبـــر تطبيــــا  -1

 الموظفين.

 

ا الــــوين يتاــــومون بطلــــن بطاقــــة  -2 يقوــــل علــــ  مبلــــس ادســــترواو الناــــوو عمــــالن بنــــك أبــــوظبي األول القــــوو أو الاــــائمون قاليــــط

ائتمــــان بنــــك أبــــوظبي األول بلــــو ويقااــــون مبــــالس ا نفــــا  المستهوفـــــــة مــــمن مــــو  د تتقــــاوز تــــارية ا نفــــا  قسبمــــــا  ــــو 

 مومــح أونــاه:

 مبلغ اردترنان النننا  ق المدتهنف مبلغ اإلنفا نـــوع البطاقـــة 

 ور م إماراتي 500 ور م إماراتي  5,000 بطاقة ائتمان بنك أبوظبي األول بلو بالتينوم 

 ور م إماراتي 750 ور م إماراتي  7,500 بطاقة ائتمان بنك أبوظبي األول بلو سيغنتشر

 ور م إماراتي  1,000 إماراتي ور م  10,000 بطاقة ائتمان بنك أبوظبي األول بلو إنفينيت

 

ــمن  -3 ــل مـ ــو  للوميـ ــو الوائـ ــوظبي األول بلـ ــك أبـ ــان بنـ ــة ائتمـ ــان بطاقـ ــأ قسـ ــي كشـ ــر ط فـ ا مباشـ ــط ــوو وائنـ ــترواو الناـ ــو ادسـ ــتم  قيـ يـ

ا من تارية ا نفـــا   ي60مهلة ستين    ي(.تاريــخ النيــن النائـــن( يومط

 



 

 

 األول غير مؤ لين لورض ادسترواو الناوو الماثـــل. إن  موظفــي بنك أبوظبي -4

 

د يقــــوز أن يكــــون أو مــــن الومــــالن الــــوين يستوفـــــــون شــــروط عــــرض ادســــترواو الناــــوو عمــــالن مت ل فــــين عــــن الســــواو أو  -5

و  كمــــا بتــــارية الايــــو الــــوائن. أمــــا الــــوفوات ال القاــــة قســــابات بطاقــــات ائتمــــان بنــــك أبــــوظبي األول بلــــو الوائــــو  لهــــم مقمــــ 

ـــرواو  ـــالم ادستـــ ـــل استـــ ــز للوميـــ ــن تقيــ ــي لــ ــان  فهــ ــيط القســ ــو تنشــ ــتم  بوــ ــي تــ ــواو أو التــ ــ  ر  الســ ــالس متــ ــ و مبــ ــان بــ لإليفــ

 الناــوو.

 

ــو  -6 ــم قــ ــوظبي األول أنهــ ــك أبــ ــر م بنــ ــوين يوتبــ ــو الــ ــوظبي األول بلــ ــك أبــ ــان بنــ ــات ائتمــ ــاملي بطاقــ ــن قــ ــتبواو أو مــ ــوز اســ يقــ

  ل وا ب و أقكام وشروط ماثلة  من عرض ادسترواو الناوو  وا.شاركوا في أو أنشطة اقتيالية أو أ

 

أشــــهر مــــن نهايــــــة فتــــــر   3تُقــــال أو نزاعــــات متولاــــة بوــــرض ادســــترواو الناــــوو إلــــ  بنــــك أبــــوظبي األول مــــمن مهلــــة  -7

 الوــرض.

 

ــت  -8 ــي أو وقــ ــوم فــ ــي أن ياــ ــأ فــ ــوظبي األول بقاــ ــك أبــ ــتفظ بنــ ـــن يقــ ــار مسب بموقـــ ـــإ طــ ــ وا ــــ ــانط علــ ــا  بنــ ــويره المطلــ تاــ

 عرض ادستـــرواو الناــوو الماثـــل.سقن  و/أو تمويو  إمافة بتوويل  

 

يقــــوز توــــويل أو تغييــــر أو تكملــــة األقكــــام والشــــروط الماثلــــة فــــي أو وقــــت بموقــــن إ طــــار مســــبا وون أو مســــؤولية علــــ   -9

 بنك أبوظبي األول أو أو من موظفيأ والمؤسســـات التابوة لــأ.

 

تطبيــــا األقكــــام والشــــروط الرئيســــية لبطاقــــات ادئتمــــان الوــــاور  عــــن بنــــك أبــــوظبي األول  التــــي يمكــــنكم ادطــــال   يســــتمر -10

 عليها عل  موقونا ا لكتروني 
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