ر
لإلستداد النقدي
الحملة الرمضانية لبطاقة كاش باك اإلئتمانية اإلسالمية
ر
الشوط واألحكام
 .1يرسي العرض ر
التويج لبطاقة كاش باك اإلئتمانية اإلسالمية من بنك أبوظب األول من  1أبريل ر
وحب  10مايو2022
 .2يرسي العرض ر
التويج عىل العمالء الجدد الذين هم إما جدد عىل العالقات المرصفية لبنك أبوظب األول أو ليس لديهم أي بطاقات ائتمانية من
بنك أبوظب األول.
 .3العرض ر
التويج الرمضان يشمل التال
 3.1سيحصل العميل عل فرصة للفوز بجوائزنقدية بقيمة  15000درهم و 1000درهم و 500درهم
3.1.1

سيفوز العمالء المؤهلون عل الجوائز النقدية التالية
• جدد متلك  10فائزين :سيحصل كل فائز عىل  15000درهم لتجديد منازلهم
• ارب ح عربتك مرة أخرى 20فائز :سيفوز كل منهم بقيمة  1000درهم ألنفاقها ف السوبرماركت من اختياره
• ارب ح مكافآت أبوظب األول اإلسالم  30فائزا :سيفوزون بمكافآت أبوظب األول اإلسالم بقيمة 500درهم لكل فائز

3.1.2

ا
يجب عىل العميل إنفاق  3000درهم ف غضون  30يوما من إصدار البطاقة ليكون العميل مؤهل لدخول السحوبات المذكوره
أعاله ،وكل إنفاق إضاف بقيمة  1000درهم سيمنح العميل فرصة إضافية لدخول السحب

3.1.3

حاملوا البطاقات االئتمانية الحاليي غت مؤهلي لهذا العرض

3.1.4

سيتم السحب ف شهر يونيو  2022وسيتم إيداع الجوائز النقدية لحامىل البطاقات األساسية ف غضون  30يوما من
تاري خ السحب

3.1.5

سيتم إيداع المبلغ النقدي لجوائز جدد متلك  15000درهم و ارب ح عربتك مرة أخرى  1000درهم ف حساب البطاقة
األساسية للفائزالمؤهل فقط

3.1.6

مبلغ جائزة مكافآت أبوظب األول اإلسالم اإلضافية ر
الب تعادل  500درهم سيتم إضافتها لحساب مكافآت أبوظب األول

4

اإلسالم الخاص بحامل البطاقة الفائز
لن يكون أي عميل ر
يتلق أي حافز أو مكافآت من أبوظب األول اإلسالم كجزء من أي حملة أخرى أو حملة تحويل الراتب الخاصة بالعرض
المرصف للموظفي خالل نف ر
سفتة العرض مؤهال للدخول في أ للسحوبات بموجب هذا العرض.

5

اليرسي العرض عىل موظق بنك أبوظب األول.

6

التويج أو إنهاء هذا العرض ر
يحتفظ بنك أبوظب األول بحقه ف استبعاد أي عميل من هذا العرض ر
التويج ف أي وقت وفقا لتقديره الخاص

7

ر
تطبق ر
الرئيسيةوالرسوط واألحكام الخاصة ب ربنامج بطاقات كاش باك
الرسوط واألحكام الخاصة ببطاقة بنك أبوظب األول االئتمانية اإلسالمية
الئتمانية اإلسالمية .ف حال وجود تعارض بي ر
الشوط واألحكام العامة للبطاقات الئتمانية اإلسالمية و برنامج بطاقات كاش باك الئتمانية
اإلسالمية فتطبق رشوط وأحكام البطاقات الئتمانية اإلسالمية العامة

