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 الإمارات العربية المتحدة 

 

ي األول االئتمانية   حمالت بطاقات بنك أبوظب 
وط واألحكام   الشر

 
ة من خالل تطبيق  ي األول )أ( العمالء الذين يتقدمون بطلب للحصول عىل بطاقة مباشر دون أي  الهاتف المتحرك لبنك أبوظب 

 المبيعات  من مندوب  مساعدة 

 
   أهلية الحملة: • 

o  :ي األول   للحصول عىلالتقدم بطلب  المنتجات ا سيغنتشر من بنك أبوظب  ز ي األول وبطاقة في  ا إنفينيت من بنك أبوظب  ز من خالل  بطاقة في 
 فقط.   عي  تطبيق الهاتف المتحركالخدمة الذاتية الرقمية  

o  :ست )بطاقة جديدة  العميل ي في  ي األول أو دب  ي العمالء الذين ليس لديهم بطاقة ائتمان حالية من بنك أبوظب 
ز
قة( سيكونون  البطا  ف

ز للعرض   مؤهلي 
o  :الدخل 

ي األول   30,000الدخل الشهري   ▪ ا إنفينيت من بنك أبوظب  ز  لبطاقة في 
 درهم أو أكير

ي األول  15,000الدخل الشهري   ▪ ا سيغنتشر من بنك أبوظب  ز  لبطاقة في 
 درهم أو أكير

o  :2023مارس  31  - 2023يناير  1 الصالحية 
 
داد النقدي •   مكافآت الحملة واالستر

o ي األول )عت  الخدمة الذاتية الرقمية( ستكون مؤهلة للحصول عىل المكافآت  بالن سبة لبطاقة إنفينيت االئتمانية من بنك أبوظب 
داد النقدي وفقا للخطوات التالية:   واالستر

ي األول 1 ا إنفينيت من بنك أبوظب  ز  ( قم بتفعيل بطاقة في 
ي األول إلجراء "المعاملة األوىل" بأي مبلغ. 2 ا إنفينيت االئتمانية الخاصة بك من بنك أبوظب  ز  ( استخدم بطاقة في 
ي األول بما يعادل الرسوم السنوية لتسجيلا( يحق لك 3 ي مكافآت بنك أبوظب 

يحتك.  فز )المفروضة عىل البطاقة( عىل النحو التاىلي اعتمادا عىل ملفك الشخصي وشر
ي األو سيتمكن  ا إنفينيت االئتمانية من بنك أبوظب  ز ي األول المرتبط ببطاقة في   لالعميل من رؤية نقاط مكافآت التسجيل ضمن حساب مكافآت بنك أبوظب 
ي األول ما يعادل الذي قام بتحويل الراتب• العميل   درهم  400: مكافآت بنك أبوظب 

ي األول تعادل يحولون رواتبهم: مكافآت بنك لم • العمالء الذين   درهم 600أبوظب 
يات اليومية وحقق هدف اإلنفاق / استخدام البطاقة الب4 ي األول للمشير ا إنفينيت االئتمانية من بنك أبوظب  ز ي استخدام بطاقة في 

درهم خالل    15,000الغ ( استمر فز
 يوما تقويميا" من تاري    خ إصدار البطاقة.  60"أول 

اء بالتجزئةأ.  داد النقدي:   معايي  اإلنفاق / الشر  المؤهلة للحصول عىل االسير
ي أو غي  الد

نت أو المحفظة أو الدرهم اإلمارابر اء عىل البطاقة )نقاط البيع أو عي  اإلنير ( ضمن إجماىلي  • سيتم احتساب جميع معامالت اإلنفاق / الشر ي
رهم اإلمارابر

 اإلنفاق المستهدف.  
ي • لن يتم اعتبار المعامالت المتنازع عليها وا
دة بمثابة إنفاق لهذا العرض تم إلغاؤها لبر  والمبالغ المسير
ي تم 

اء البر ي معاملة الشر
 يوما تقويميا" 60/ تسويتها خالل "أول  إجراؤها • سيتم النظر فقط فز

داد النقديب.   : إيداع مبلغ االسير
i يات التجزئة، سيحصل العميل   15,000قات مؤهلة بقيمة يوما تقويميا" من تاري    خ إصدار البطاقة، إذا حقق العميل إجماىلي نف 60. عند إكمال "أول درهم/ مشير

:  مبلغ)"العميل المؤهل"( عىل  داد نقدي عىل النحو التاىلي
 اسير

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة: رصيد بقيمة  •
ي األول 600مواطبز ا إنفينيت االئتمانية من بنك أبوظب  ز ي بطاقة في 

ي فز
 درهم إمارابر

: رصيد  • ز ي األول  400بقيمة للمقيمي  ا إنفينيت االئتمانية من بنك أبوظب  ز ي بطاقة في 
ي فز
 درهم إمارابر

ii ي األول بحد أقص ا إنفينيت االئتمانية الخاصة بالعميل من بنك أبوظب  ز داد النقدي المؤهل إىل بطاقة في 
 2023يونيو  30. سيتم إضافة االسير

iiiا إنفينيت االئتمانية ال ز ي وقت إيداع. يجب أن تكون بطاقة في 
ي تم استخدامها لإلنفاق المؤهل نشطة فز

داد النقدي.  مبلغ  خاصة بالعميل والبر  االسير
iv . داد النقدي إىل أي حساب جاري أو حساب توفي   . لن يتم إضافة االسير
v ي كشف حساب بطاقة االئتماالمبلغ / . بمجرد إيداع الرصيد

داد النقدي المؤهل فز  ن الشهري الذي يتم إنشاؤه بعد اكتمال الرصيد. ، سيتمكن العميل من رؤية االسير
vi يستثبز من ذلك النقد الشي    ع وتحويل الرصيد والسحوبات النقدية من أجهزة الرصاف اآلىلي . . 
ز عىل رصيد 5 ي األول عىل النحو التاىلي مبلغ  / ( سيحصل جميع العمالء المؤهلي  داد نقدي ومكافآت بنك أبوظب   اسير
 

ا   ز لبطاقة في 
إنفينيت االئتمانية  
ي  من بنك أبوظب 

 األول

عند "اإلنفاق األول" باستخدام البطاقة  
الفعلية بعد التفعيل، احصل عىل مكافآت  
ي األول تعادل الرسوم السنوية   بنك أبوظب 

 المفروضة

عند تحقيق هدف "اإلنفاق المؤهل" البالغ 
ي  15,000

يوما تقويميا من تاري    خ  60درهم فز
داد  إصدار البطاقة، احصل عىل "رصيد استر

 نقدي" للبطاقة 

داد القيمة   إجمالي الحد األقىص الستر
ي األول +   للعمالء )مكافآت بنك أبوظب 

داد النقدي( مبلغ  االستر  

 تحويل الراتب 
ي دولة اإلمارا

 400ت: مواطبز
ي  
 درهم إمارابر

ز ال ي  400: مقيمي 
درهم إمارابر  

ي دولة اإلمارات: 
درهم   600مواطبز
ي 
 إمارابر

ز ال ي  006: مقيمي 
درهم إمارابر  

ي دولة اإلمارات: 
  1,000مواطبز

ي 
 درهم إمارابر

ز ال ي  800: مقيمي 
درهم إمارابر  

عدم تحويل 
 الراتب 

ي دولة اإلمارات: 
 500مواطبز

ي 
 درهم إمارابر

ز ال ي  500: مقيمي 
درهم إمارابر  

ي دولة اإلمارات: 
  1,100مواطبز

ي 
 درهم إمارابر

ز ال ي  900: مقيمي 
درهم إمارابر  
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o  ي األول )عت  الخدمة الذاتية الرقمية( ستكون مؤهلة للحصول عىل المكافآت   سيغنتشر بالنسبة لبطاقة االئتمانية من بنك أبوظب 
داد النقدي وفقا للخطوات التالية:   واالستر

ا 1 ز ي األول سيغنتشر ( قم بتفعيل بطاقة في   من بنك أبوظب 
ا إ2 ز ي األول إلجراء "المعاملة األوىل" بأي مبلغ. سيغنتشر ( استخدم بطاقة في   االئتمانية الخاصة بك من بنك أبوظب 
ي األول بما يعادل الرسوم السنوية لتسجيلا( يحق لك 3 ي مكافآت بنك أبوظب 

يحتك.  فز )المفروضة عىل البطاقة( عىل النحو التاىلي اعتمادا عىل ملفك الشخصي وشر
ا سيتمكن العميل من رؤية نقاط مكافآت ال ز ي األول المرتبط ببطاقة في  ي األولسيغنتشر تسجيل ضمن حساب مكافآت بنك أبوظب   االئتمانية من بنك أبوظب 

ي األول ما يعادل الذي قام بتحويل الراتب• العميل   درهم  300: مكافآت بنك أبوظب 
ي األول تعادل لم • العمالء الذين   درهم 400يحولون رواتبهم: مكافآت بنك أبوظب 

ا  ( استمر 4 ز ي استخدام بطاقة في 
يات اليومية وحقق هدف اإلنفاق / استخدام البطاقة البالغ سيغنتشر فز ي األول للمشير درهم خالل    10,000االئتمانية من بنك أبوظب 

 يوما تقويميا" من تاري    خ إصدار البطاقة.  60"أول 
داد النقديأ.  اء بالتجزئة المؤهلة للحصول عىل االسير  :  معايي  اإلنفاق / الشر

ي أو غي  الد
نت أو المحفظة أو الدرهم اإلمارابر اء عىل البطاقة )نقاط البيع أو عي  اإلنير ( ضمن إجماىلي  • سيتم احتساب جميع معامالت اإلنفاق / الشر ي

رهم اإلمارابر
 اإلنفاق المستهدف.  

ي تم إلغاؤها • لن يتم اعتبار المعامالت المتنازع عليها وا
دة بمثابة لبر  إنفاق لهذا العرض والمبالغ المسير
ي تم 

اء البر ي معاملة الشر
 يوما تقويميا" 60/ تسويتها خالل "أول  إجراؤها • سيتم النظر فقط فز

داد النقديب.   : إيداع مبلغ االسير
i يات التجزئة، سيحصل العميل   10,000يوما تقويميا" من تاري    خ إصدار البطاقة، إذا حقق العميل إجماىلي نفقات مؤهلة بقيمة  60. عند إكمال "أول درهم/ مشير

:  مبلغ)"العميل المؤهل"( عىل  داد نقدي عىل النحو التاىلي
 اسير

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة: رصيد بقيمة  •
ا  500مواطبز ز ي بطاقة في 

ي فز
ي األول سيغنتشر درهم إمارابر  االئتمانية من بنك أبوظب 

: رصيد بقيمة  • ز ي  300للمقيمي 
ا درهم إمارابر ز ي بطاقة في 

ي األول  سيغنتشر فز  االئتمانية من بنك أبوظب 
ii ا ز داد النقدي المؤهل إىل بطاقة في 

ي األول بحد أقص  سيغنتشر . سيتم إضافة االسير  2023يونيو  30االئتمانية الخاصة بالعميل من بنك أبوظب 
iii ا ز ي تم ا سيغنتشر . يجب أن تكون بطاقة في 

ي وقت إيداعاالئتمانية الخاصة بالعميل والبر
داد النقدي.  مبلغ ستخدامها لإلنفاق المؤهل نشطة فز  االسير

iv . داد النقدي إىل أي حساب جاري أو حساب توفي   . لن يتم إضافة االسير
v ي كشف حساب بطاقة االئتمان الشهري الذي يتم المبلغ / . بمجرد إيداع الرصيد

داد النقدي المؤهل فز  إنشاؤه بعد اكتمال الرصيد. ، سيتمكن العميل من رؤية االسير
vi يستثبز من ذلك النقد الشي    ع وتحويل الرصيد والسحوبات النقدية من أجهزة الرصاف اآلىلي . . 
ز عىل رصيد 5 ي األول عىل النحو التاىلي مبلغ  / ( سيحصل جميع العمالء المؤهلي  داد نقدي ومكافآت بنك أبوظب   اسير
 

ا   ز لبطاقة في 
 سيغنتشر 

االئتمانية من بنك  
ي األول   أبوظب 

عند "اإلنفاق األول" باستخدام البطاقة  
الفعلية بعد التفعيل، احصل عىل مكافآت  
ي األول تعادل الرسوم السنوية   بنك أبوظب 

 المفروضة

عند تحقيق هدف "اإلنفاق المؤهل" البالغ 
ي  15,000

يوما تقويميا من تاري    خ  60درهم فز
داد  إصدار البطاقة، احصل عىل "رصيد استر

 نقدي" للبطاقة 

داد القيمة   إجمالي الحد األقىص الستر
ي األول +   للعمالء )مكافآت بنك أبوظب 

داد النقدي( مبلغ  االستر  

 تحويل الراتب 
ي دولة اإلمارات: 

 300مواطبز
ي  
 درهم إمارابر

ز ال ي  003: مقيمي 
درهم إمارابر  

ي دولة اإلمارات: 
درهم   500مواطبز
ي 
 إمارابر

ز ال ي  300: مقيمي 
درهم إمارابر  

ي دولة اإلمارات: 
 800 مواطبز

ي 
 درهم إمارابر

ز ال ي  600: مقيمي 
درهم إمارابر  

عدم تحويل 
 الراتب 

ي دولة اإلمارات: 
 400مواطبز

ي 
 درهم إمارابر

ز ال ي  400: مقيمي 
درهم إمارابر  

ي دولة اإلمارات: 
 900مواطبز

ي 
 درهم إمارابر

ز ال ي  700: مقيمي 
درهم إمارابر  

 
 

 
 

وط  ******  عروض الحملة )عت  الخدمة الذاتية( نهاية شر
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ي المبيعات /  عت  ( العمالء الذين يتقدمون بطلب ب) ي   فروعالمبيعات / الفروع ، أي طلب البطاقة المقدم من مندوب  بنك أبوظب 
 شخىصي األول باستخدام الجهاز اللوحي /  

 
   أهلية الحملة: • 

o  :ي األول   التقدم بطلب للحصول عىل المنتجات ا سيغنتشر من بنك أبوظب  ز ي األول وبطاقة في  ا إنفينيت من بنك أبوظب  ز من خالل  بطاقة في 
ي األول ي المبيعات / فروع بنك أبوظب     مندوب 

o  :ست )بطاقة جديدة  العميل ي في  ي األول أو دب  ي العمالء الذين ليس لديهم بطاقة ائتمان حالية من بنك أبوظب 
ز
البطاقة( سيكونون   ف

ز للع    . رضمؤهلي 
o  :الدخل 

ي األول   30,000الدخل الشهري   ▪ ا إنفينيت من بنك أبوظب  ز  لبطاقة في 
 درهم أو أكير

ي األول  15,000الدخل الشهري   ▪ ا سيغنتشر من بنك أبوظب  ز  لبطاقة في 
 درهم أو أكير

o  :2023مارس  31  - 2023يناير  1 الصالحية 
 
داد النقدي •   مكافآت الحملة واالستر

o  ي األول )بالنسبة لبطاقة إنفينيت ي األولعت  االئتمانية من بنك أبوظب  ي المبيعات / فروع بنك أبوظب  ( ستكون مؤهلة  مندوب 
داد النقدي وفقا للخطوات التالية:   للحصول عىل المكافآت واالستر

ي األول 1 ا إنفينيت من بنك أبوظب  ز  ( قم بتفعيل بطاقة في 
ي األول إلجراء "المعاملة األوىل" بأي مبلغ. 2 ا إنفينيت االئتمانية الخاصة بك من بنك أبوظب  ز  ( استخدم بطاقة في 
ي األول بما يعادل الرسوم السنوية لتسجيللك ا( يحق 3 ي مكافآت بنك أبوظب 

يحتك.  فز )المفروضة عىل البطاقة( عىل النحو التاىلي اعتمادا عىل ملفك الشخصي وشر
ي األو سيتمكن  ا إنفينيت االئتمانية من بنك أبوظب  ز ي األول المرتبط ببطاقة في   لالعميل من رؤية نقاط مكافآت التسجيل ضمن حساب مكافآت بنك أبوظب 
ي األول ما يعادل الذي قام بتحويل الراتب• العميل   درهم  400: مكافآت بنك أبوظب 

ي لم • العمالء الذين   درهم 500األول تعادل يحولون رواتبهم: مكافآت بنك أبوظب 
يات اليومية وحقق هدف اإلنفاق / استخدام البطاقة الب4 ي األول للمشير ا إنفينيت االئتمانية من بنك أبوظب  ز ي استخدام بطاقة في 

درهم خالل    15,000الغ ( استمر فز
 يوما تقويميا" من تاري    خ إصدار البطاقة.  60"أول 

اء بالتجزئة المؤهلأ.  داد النقدي:  معايي  اإلنفاق / الشر  ة للحصول عىل االسير
ي أو غي  الد

نت أو المحفظة أو الدرهم اإلمارابر اء عىل البطاقة )نقاط البيع أو عي  اإلنير ( ضمن إجماىلي  • سيتم احتساب جميع معامالت اإلنفاق / الشر ي
رهم اإلمارابر

 اإلنفاق المستهدف.  
ي تم إلغا• لن يتم اعتبار المعامالت المتنازع عليها وا
دة بمثابة إنفاق لهذا العرض ؤها لبر  والمبالغ المسير
ي تم 

اء البر ي معاملة الشر
 يوما تقويميا" 60/ تسويتها خالل "أول  إجراؤها • سيتم النظر فقط فز

داد النقديب.   : إيداع مبلغ االسير
i يات التجزئة، سيحصل العميل   15,000يوما تقويميا" من تاري    خ إصدار البطاقة، إذا حقق العميل إجماىلي نفقات مؤهلة بقيمة  60. عند إكمال "أول درهم/ مشير

:  مبلغ)"العميل المؤهل"( عىل  داد نقدي عىل النحو التاىلي
 اسير

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة: رصيد بقيمة  •
ي األول درهم 300مواطبز ا إنفينيت االئتمانية من بنك أبوظب  ز ي بطاقة في 

ي فز
 إمارابر

: رصيد بقيمة  • ز ي األول  200للمقيمي  ا إنفينيت االئتمانية من بنك أبوظب  ز ي بطاقة في 
ي فز
 درهم إمارابر

ii داد النقدي ا إنفينيت االئتمانية الخاصة بالعميل من بنكاإلضافية  . سيتم إضافة االسير ز ي األول بحد أقص  المؤهل إىل بطاقة في   2023يونيو  30أبوظب 
iiiي وقت إيداع

ي تم استخدامها لإلنفاق المؤهل نشطة فز
ا إنفينيت االئتمانية الخاصة بالعميل والبر ز داد النقدي مبلغ  . يجب أن تكون بطاقة في  ي  االسير

 . اإلضافز
ivداد النقدي ي المؤهل . لن يتم إضافة االسير

. إىل أي حساب جاري أو حساب  اإلضافز  توفي 
v داد النقدي المبلغ / . بمجرد إيداع الرصيد ي ، سيتمكن العميل من رؤية االسير

ي كشف حساب بطاقة االئتمان الشهري الذي يتم إنشاؤه بعد اكتمال األضافز
المؤهل فز

 الرصيد. 
vi يستثبز من ذلك النقد الشي    ع وتحويل الرصيد والسحوبات النقدية من أجهزة الرصاف اآلىلي . . 
ز عىل رصيد ( سيحصل 5 ي األول عىل النحو التاىلي مبلغ  / جميع العمالء المؤهلي  داد نقدي ومكافآت بنك أبوظب   اسير
 

ا   ز لبطاقة في 
إنفينيت االئتمانية  
ي  من بنك أبوظب 

 األول

عند "اإلنفاق األول" باستخدام البطاقة  
الفعلية بعد التفعيل، احصل عىل مكافآت  
ي األول تعادل الرسوم السنوية   بنك أبوظب 

 المفروضة

عند تحقيق هدف "اإلنفاق المؤهل" البالغ 
ي  15,000

يوما تقويميا من تاري    خ  60درهم فز
داد  إصدار البطاقة، احصل عىل "رصيد استر

ي " للبطاقة 
 
 نقدي إضاف

داد القيمة   إجمالي الحد األقىص الستر
ي  بما يعادل للعمالء ) مكافآت بنك أبوظب 

 األول( 

 تحويل الراتب 
ي دولة اإلمارات: 

 400مواطبز
ي  
 درهم إمارابر

ز ال ي  400: مقيمي 
درهم إمارابر  

ي دولة اإلمارات: 
درهم   003مواطبز
ي 
مكافآت  )بما يعادل قيمة   إمارابر
ي األول ( بنك  أبوظب   

ي دولة اإلمارات: 
 700مواطبز

ي 
 درهم إمارابر

ز ال ي  600: مقيمي 
درهم إمارابر  



 

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

 الإمارات العربية المتحدة 

 

عدم تحويل 
 الراتب 

ي دولة اإلمارات: 
 500مواطبز

ي 
 درهم إمارابر

ز ال ي  500: مقيمي 
درهم إمارابر  

ز ال ي  200: مقيمي 
)بما يعادل قيمة  درهم إمارابر

ي األول (مكافآت بنك  أبوظب   
ي دولة اإلمارات: 

 800مواطبز
ي 
 درهم إمارابر

ز ال ي  700: مقيمي 
درهم إمارابر  

 
 

 
 

o  ي األول ) سيغنتشر بالنسبة لبطاقة ي األولعت  االئتمانية من بنك أبوظب  ي المبيعات / فروع بنك أبوظب  ( ستكون مؤهلة  مندوب 
داد النقدي وفقا للخطوات التالية:   للحصول عىل المكافآت واالستر

ا 1 ز ي األول  سيغنتشر ( قم بتفعيل بطاقة في   من بنك أبوظب 
ا 2 ز ي األول إلجراء "المعاملة األوىل" بأي مبلغ. سيغنتشر ( استخدم بطاقة في   االئتمانية الخاصة بك من بنك أبوظب 
ي األول بما يعادل الرسوم السنوية لتسجيلا( يحق لك 3 ي مكافآت بنك أبوظب 

يحتك.  فز )المفروضة عىل البطاقة( عىل النحو التاىلي اعتمادا عىل ملفك الشخصي وشر
ا  ز ي األول المرتبط ببطاقة في  ي األسيغنتشر سيتمكن العميل من رؤية نقاط مكافآت التسجيل ضمن حساب مكافآت بنك أبوظب   ولاالئتمانية من بنك أبوظب 

ي األول ما يعادل الذي قام بتحويل الراتب• العميل   درهم  300: مكافآت بنك أبوظب 
ي األول تعادل لم • العمالء الذين   درهم 400يحولون رواتبهم: مكافآت بنك أبوظب 

ا 4 ز ي استخدام بطاقة في 
يات اليومية وحقق هدف اإلنف سيغنتشر ( استمر فز ي األول للمشير درهم خالل    10,000اق / استخدام البطاقة البالغ االئتمانية من بنك أبوظب 

 يوما تقويميا" من تاري    خ إصدار البطاقة.  60"أول 
داد النقدي:  أ.  اء بالتجزئة المؤهلة للحصول عىل االسير  معايي  اإلنفاق / الشر

نت أو المح اء عىل البطاقة )نقاط البيع أو عي  اإلنير ( ضمن إجماىلي  • سيتم احتساب جميع معامالت اإلنفاق / الشر ي
ي أو غي  الدرهم اإلمارابر

فظة أو الدرهم اإلمارابر
 اإلنفاق المستهدف.  

ي تم إلغاؤها • لن يتم اعتبار المعامالت المتنازع عليها وا
دة بمثابة إنفاق لهذا العرض لبر  والمبالغ المسير
ي تم 

اء البر ي معاملة الشر
 تقويميا" يوما  60/ تسويتها خالل "أول  إجراؤها • سيتم النظر فقط فز

داد النقديب.   : إيداع مبلغ االسير
i يات التجزئة، سيحصل العميل   10,000يوما تقويميا" من تاري    خ إصدار البطاقة، إذا حقق العميل إجماىلي نفقات مؤهلة بقيمة  60. عند إكمال "أول درهم/ مشير

:  مبلغ)"العميل المؤهل"( عىل  داد نقدي عىل النحو التاىلي
 اسير

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة: رصيد بقيمة  •
ا  250مواطبز ز ي بطاقة في 

ي فز
ي األول سيغنتشر درهم إمارابر  االئتمانية من بنك أبوظب 

: رصيد بقيمة  • ز ا  150للمقيمي  ز ي بطاقة في 
ي فز
ي األول  سيغنتشر درهم إمارابر  االئتمانية من بنك أبوظب 

ii داد النقدي ا المؤهاإلضافية  . سيتم إضافة االسير ز ي األول بحد أقص  سيغنتشر ل إىل بطاقة في   2023يونيو  30االئتمانية الخاصة بالعميل من بنك أبوظب 
iii ا ز ي وقت إيداعسيغنتشر . يجب أن تكون بطاقة في 

ي تم استخدامها لإلنفاق المؤهل نشطة فز
داد النقدي مبلغ االئتمانية الخاصة بالعميل والبر ي  االسير

 . اإلضافز
iv داد النقدي. لن يتم إضافة ي المؤهل االسير

.  اإلضافز  إىل أي حساب جاري أو حساب توفي 
v داد النقدي المبلغ / . بمجرد إيداع الرصيد ي ، سيتمكن العميل من رؤية االسير

ي كشف حساب بطاقة االئتمان الشهري الذي يتم إنشاؤه بعد اكتمال األضافز
المؤهل فز

 الرصيد. 
vi الرصيد والسحوبات النقدية من أجهزة الرصاف اآلىلي . يستثبز من ذلك النقد الشي    ع وتحويل . 
ز عىل رصيد 5 ي األول عىل النحو التاىلي مبلغ  / ( سيحصل جميع العمالء المؤهلي  داد نقدي ومكافآت بنك أبوظب   اسير
 

ا   ز لبطاقة في 
سيغنتشر 

االئتمانية من بنك  
ي األول   أبوظب 

عند "اإلنفاق األول" باستخدام البطاقة  
الفعلية بعد التفعيل، احصل عىل مكافآت  
ي األول تعادل الرسوم السنوية   بنك أبوظب 

 المفروضة

عند تحقيق هدف "اإلنفاق المؤهل" البالغ 
ي  15,000

يوما تقويميا من تاري    خ  60درهم فز
داد  إصدار البطاقة، احصل عىل "رصيد استر

ي " للبطاقة 
 
 نقدي إضاف

داد القيمة   إجمالي الحد األقىص الستر
ي  بما يعادل للعمالء ) مكافآت بنك أبوظب 

 األول( 

 تحويل الراتب 
ي دولة اإلمارات: 

 300مواطبز
ي  
 درهم إمارابر

ز ال ي  300: مقيمي 
درهم إمارابر  

ي دولة اإلمارات: 
درهم   250مواطبز
ي 
مكافآت  )بما يعادل قيمة   إمارابر
ي األول ( بنك  أبوظب   

ز ال ي  150: مقيمي 
)بما يعادل قيمة  درهم إمارابر

ي األول (مكافآت بنك  أبوظب   

ي دولة اإلمارات: 
 550مواطبز

ي 
 درهم إمارابر

ز ال ي درهم  450: مقيمي 
إمارابر  

عدم تحويل 
 الراتب 

ي دولة اإلمارات: 
 400مواطبز

ي 
 درهم إمارابر

ز ال ي  400: مقيمي 
درهم إمارابر  

ي دولة اإلمارات: 
 650مواطبز

ي 
 درهم إمارابر

ز ال ي  550: مقيمي 
درهم إمارابر  

 
 

 
ي األول(  ****** ي المبيعات/ فروع بنك أ]وظب  وط عروض الحملة )عت  مندوب   نهاية شر

 
 

 
 
 
 
 
 



 

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

 الإمارات العربية المتحدة 

 

 
 
 

 
وط عامة صالحة لتقديم طلبات بطاقات االئتمان عت  كل من ا  الرقمية للخدمة الذاتية للعمالء أو عت  مساعدة المبيعات / الفروع.  القنواتشر

 
ي حالة وجود  ل قرار يعود ال• 

ز
ي األول وف ي يحتفظ بها بنك أبوظب 

ي جميع األمور المتعلقة بهذه الحملة ، وسجالت المعامالت البر
ز
ي األول ف بنك أبوظب 

 أي نزاع سيكون نهائيا وقاطعا وملزما للعمالء.  

ي أي نشاط احتياىلي فيما يتعلق بهذا العرض أو ينتهك أيا من هذه الشر 
ز
وط قد يتم استبعاده من هذا العرض • أي حامل بطاقة يعتي  متورطا ف

 . ي ويج   الير

ة العرض لن تكون مؤهلة للعرض.  ي السداد أثناء أو بعد فير
ز
 • حساب )حسابات( العمالء المغلقة أو المنتهية أو المتأخرة ف

ي أي وقت دون أي إشعار مسبق لحامل البطاقة ودقد يتم تعديل • ي
ز
ها أو استكمالها ف وط وأحكام العرض أو تغيي   ون أي مسؤولية عىل بنكشر

ي أي وقت دون أي إشعار مسبق. . ال  
ز
ي سحب هذا العرض ف

ز
ي األول بالحق ف ي األول أو أي من موظفيه وكياناته. يحتفظ بنك أبوظب  أبوظب 

كات التابعة له أو أي من مسؤوليه أو مديريه أو موظفيه أو وكالئه بأي حال من األحوا  ي األول أو أي من الشر ل المسؤولية عن يتحمل بنك أبوظب 

ي ذلك عىل سبيل المثال أي إلغاء أو إنهاء أو تعليق. 
ز
ر أو نفقات تنشأ عن أو تتعلق بالعرض بما ف  أي خسارة أو ضز

 . ي ي إمارة أبوظب 
ز
ز االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة المعمول بها ف وط واألحكام وتفش وفقا للقواني   • تخضع هذه الشر

ي  وط واألحكام.  • يكون لمحاكم أبوظب  ي أي نزاعات تنشأ عن هذه الشر
 االختصاص الحرصي للفصل فز

ي األول  ز للحصول عىل هذا العرض. غي  • موظفو بنك أبوظب   مؤهلي 

ي األول عىل جميع بطاقات االئتمان، بصيغتها المعدلة من وقت آلخر. يمكن ال وط وأحكام بطاقة االئتمان الرئيسية من بنك أبوظب  عثور  • تطبق شر

ي علي
 . يرج  التأكد من أنك قد قرأتها وفهمتها.  https://www.bankfab.com/en-ae/personal/terms-and-conditions-consolidatedها فز

 fees-and-charges-first-abu-dhabi-bank.pdf (bankfab.com).pdf، يرج  زيارة معدالت الفائدة  • لالطالع عىل جميع األسعار والرسوم و 

(bankfab.com) 

 

 .كل فترة، سوف تدفع فائدة / ربح/ رسوم أكثر وسوف تستغرق وقتاً طويالً لسداد رصيدك المتبقيإذا قمت بسداد / دفع الحد األدنى فقط في :تحذير 

https://www.bankfab.com/-/media/fabgroup/home/personal/charges-and-fees/fees-and-charges-first-abu-dhabi-bank.pdf?view=1

