Terms & Conditions – Islamic Savings Account for UAE Nationals
The following provisions shall apply to UAE Nationals of Islamic Savings Account for entry into the Emirati
Al Awwal draws, in addition to the terms set out in the First Abu Dhabi Bank PJSC (“FAB”) Terms and
Conditions for Islamic Bank Accounts to which this document shall form an integral part. These terms and
conditions should be read in conjunction with the Term and Conditions for Islamic Bank Accounts, the
terms included in the account application form and the Emirati Al Awwal terms and conditions.
Any terms not defined within these terms and conditions shall have the meaning as defined in the Term
and Conditions for Islamic Bank Accounts:
1. Product Name
Islamic Savings Account
2. Eligibility
UAE Nationals only
3. Offer
UAE Nationals of Islamic Savings Account to get chance(s) (based on account balance) to enter Emirati
Al Awwal draws (“Eligible Customer”)
4. Rules
▪ Eligible Customer get entry into all Emirati Al Awwal draws – monthly, quarterly and annual draws
(“Draw”).
▪ Both existing as well as new Eligible Customers are eligible for entry to Emirati Al Awwal Draws.
▪ Eligible Customer will enter the draws automatically.
▪ Every AED 25,000 of average balance provides one chance into the Draw.
▪ Each Eligible Customer are only entitled to a maximum of 500 entries cumulative of all Islamic
Savings Accounts.
▪ Incomplete multiples are not considered.
▪ Eligible Customer winning once would not be eligible for the other prizes within the same Draw.
▪ Eligible Customers of Islamic Savings Account should remain active during the time of Draw.
▪ The winning customer(s) are randomly selected under the supervision of the Department of
Economic Development, Abu Dhabi. FAB decision in this regard is final and binding.
▪ Winning amount will be credited to Eligible Customer’s account within 30 days from the Draw
date.
▪ Eligible Customers who are in default or in breach of FAB terms and conditions are not eligible
to enter the Draw.
▪ Prevailing terms and conditions of the Draw are applicable.
▪ FAB staff are excluded and are not allowed entry to Emirati Al Awwal draws.
5. Other Terms & Conditions
▪ FAB Islamic reserves the right, at its absolute discretion, to add / change / amend / delete / cancel
the Offer anytime, without prior notice to the customers.
▪ These terms and conditions shall be governed by and construed in accordance with the federal
laws in the United Arab Emirates, and any dispute concerning the interpretation of these terms
and conditions shall be submitted to the exclusive jurisdiction of United Arab Emirates courts.
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الشروط واألحكام  -حساب التوفير اإلسالمي لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة
تطبق هذه الشروط واألحكام ("الشروط واألحكام") على مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة من أصحاب حسابات التوفير اإلسالمية
للدخول في سحوبات اإلماراتي األول ،باإلضافة إلى الشروط واألحكام الخاصة بالحسابات المصرفية اإلسالمية لبنك أبوظبي األول ش.م.ع
(" الشروط واألحكام الخاصة بالحسابات المصرفية اإلسالمية") تشكل هذه الشروط واألحكام جز ًءا ال يتجزأ من الشروط واألحكام الخاصة
بالحسابات المصرفية اإلسالمية ،وتقرأ جنبًا إلى جنب مع الشروط واألحكام الخاصة بالحسابات المصرفية اإلسالمية و الشروط المدرجة
في نموذج طلب الحساب والشروط واألحكام الخاصة بإماراتي األول.

 أي شروط لم يتم تحديدها في هذه الشروط واألحكام سيكون لها المعنى المحدد في الشروط واألحكام الخاصة بالحسابات المصرفيةاإلسالمية
 .1اسم المنتج:
حساب التوفير اإلسالمي
 .2العمالء المؤهلين:
مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط
 .3العرض الترويجي
مواطني دولة اإلمارات الذين لديهم حساب توفير إسالمي مؤهلين للحصول على فرصة (على أساس رصيد الحساب) لدخول سحوبات
اإلماراتي األول ("العمالء المؤهلين").
 .4القواعد
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

العمالء المؤهلين هم فقط المؤهلين للدخول في جميع سحوبات اإلماراتي األول  -الشهرية والربع سنوية والسنوية"( .السحب")
العمالء المؤهلين الحاليون والجدد مؤهلون للدخول في سحوبات اإلماراتي األول.
سيدخل العمالء المؤهلون في السحوبات تلقائيًا.
كل  25,000درهم من متوسط الرصيد تمنح فرصة واحدة للدخول في السحب.
يحق لكل العمالء الؤهلين  500فرصة فقط كحد أقصى من إجمالي جميع حسابات التوفير اإلسالمية.
ال يتم اعتبار المضاعفات غير المكتملة.
يحق للعميل المؤهل الفوز مرة واحدة ولن يكون مؤهالَ للحصول على الجوائز األخرى في السحب الواحد.
يجب أن يظل العمالء المؤهلين أصحابحساب التوفير اإلسالمي نشطين خالل فترة السحب.
ي تم اختيار العمالء الفائزين بشكل عشوائي تحت إشراف دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي .قرار بنك أبوظبي األول في هذا
الصدد نهائي وملزم.
سيتم إيداع مبلغ الجائزة في حساب العمالء المؤهلين في غضون  30يو ًما من تاريخ السحب.
العمالء المؤهلين الذين يتخلفون عن السداد أو يخالفون شروط وأحكام بنك أبوظبي األول غير مؤهلين لدخول سحوبات.
تطبق الشروط واألحكام السائدةبالسحب .
موظفوا بنك أبوظبي األول غير مؤهلين للدخول في السحوبات.

 .5شروط وأحكام أخرى
▪
▪

يحتفظ بنك أبوظبي األول بالحق وفقا ً لتقديره المطلقفي إضافة  /تغيير  /تعديل  /حذف  /إلغاء العرض في أي وقت  ،دون إشعار
مسبق للعمالء.
تخضع هذه الشروط واألحكام وتفسر وفقًا للقوانين االتحاديةل دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ويجب تقديم أي نزاع يتعلق بتفسير
هذه الشروط واألحكام إلى االختصاص القضائي الحصري لمحاكم دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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