
 شروط وأحكام الحصول على بطاقة إئتمانية إسالمية جديدة – عرض رمضان:

  طلب فقط على عمالء الجدد الذين تقدموا ب  "(العرض)" . يسري العرض2021مايو  31أبريل إلى  1العرض من هذا يسري

 خالل فترة العرض. إسالمية جديدة الحصول على بطاقة ائتمان
 غير مؤهلين لهذا  للحصول على بطاقة ثانية تقدموا بطلبو "(البنك)" حالية من بنك أبوظبي األوللعمالء الذين لديهم بطاقات ا

.العرض

  العرض على بطاقات االئتمان اإلضافيةال ينطبق.

  اإلسالمية االئتمانية ماستركارديسري العرض على بطاقات.

  30درهم إماراتي في غضون  1000وتحقيق هدف اإلنفاق بقيمة إسالمية يجب الموافقة على العميل للحصول على بطاقة ائتمان 

 يوًما من تاريخ الموافقة على البطاقة. إذا فشل العميل في تلبية هذا الشرط ، فلن يحق له الحصول على مكافأة االسترداد النقدي.
 :مكأفاة االسترداد النقدي

يوم 30قيمة اإلنفاق خالل   قيمة االسترداد النقدي 

درهم  1000  
AED 250  للوافدين 

AED 750 للمواطنين 

 ( درهًما إماراتيًا استرداد نقدي يعادل  250ستودع قيمة االسترداد النقدي على شكل مكافآت إسالمية من بنك أبوظبي األول

مكافآت إسالمية من بنك أبوظبي األول( 187،500 يعادلدرهم إماراتي استرداد نقدي  750مكافآت إسالمية و  62،500

 ةالمطلقموافقة البنك وفقاً لسطلته التقديرية تخضع جميع الطلبات ل.

 .ال يسري هذا العرض بالتزامن مع أي عرض ترويجي آخر

 فقط بمثابة إنفاق مؤهل.  المعامالت الشرائية  سيتم اعتبار اإلنفاق على

  ر البطاقة فقط.يوم من تاريخ إصدا 30يبدأ عداد

 فعالة عند إيداع مبلغ االسترداد النقدي المؤهل. اإلسالمية يجب أن تكون بطاقة االئتمان

  يوًما من اإلصدار 30وسيتم تنفيذه للبطاقات التي أكملت  2021سيبدأ استيفاء االسترداد النقدي اعتباًرا من يوليو

  يتم استبعاد النقد السريع كما سالبطاقة اإلضافية ( مؤهلة لهذا العرض )سيتم اعتبار جميع معامالت الشراء )بما في ذلك نفقات

 وتحويل الرصيد والسحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي من حساب اإلنفاق المؤهل(

 .لن يتم اعتبار المعامالت المتنازع عليها وعمليات اإللغاء والمبالغ المستردة بمثابة نفقات لهذا العرض

  بنك في حالة وجود أي نزاع الوسجالت المعامالت التي يحتفظ بها ا العرض في جميع األمور المتعلقة بهذبنك السيكون قرار

 نهائيًا وقاطعًا وملزًما للعمالء.

  للدخول في هذامؤهلة غير  )أو الفترة الممتدة( أو ما بعدها  العرضالعمالء التي تم إغالقها أو إنهاؤها أثناء فترة حسابات 

العرض.

  من شرط دون إشعار مسبق، في إضافة أو تغيير أو تعديل كل أو أي  وبنك بالحق  وفقًا لتقديره المطلق، في أي وقت اليحتفظ

 .أو استبدال العرض كليًا أو جزئيًا بعرض آخر سواء كان مشابًها أم الهذا العرض شروط وأحكام 

  • بصيغتها المعدلة  الخاصة بالبنك ام الرئيسية لبطاقات االئتمانالشروط و األحكباإلضافة إلى هذه الشروط واألحكام ، تطبق ،

عروض أو حمالت بوأي شروط وأحكام خاصة ا العرض من وقت آلخر. في حالة وجود أي تعارض بين شروط وأحكام هذ

والتي تحكم البنك الخاصة بتعارض مع الشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان يال ما اأخرى ، فسيتم تطبيق هذه الشروط ب

، الشركات التابعة له أو وكالئه بأي حال من األحوال أو اً من موظفيهأيأو بنك الالعالقة بين البنك وحاملي البطاقات. لن يتحمل 

أو مرتبطة به بشكل آخر بما في ذلك على سبيل المثال ال  العرضالمسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو مصاريف ناشئة عن 

 الحصر أي إلغاء أو إنهاء أو تعليق.

   تخضع هذه الشروط واألحكام ويتم تفسيرها وفقًا للقوانين االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة كما هو معمول به في إمارة

 أبو ظبي.

 ل في أي نزاعات تنشأ عن هذه الشروط واألحكام.سيكون لمحاكم أبوظبي االختصاص الحصري للفص

  بنك أبوظبي األول مؤهلين لهذا العرضي موظف


