TERMS & CONDITIONS – FAB ISLAMIC SAVINGS ACCOUNT CAMPAIGN (“CAMPAIGN”)

1.

Campaign
The Campaign apply to both variants of FAB Islamic Savings Account – FAB Islamic Elite Savings Account and FAB Islamic Savings Account are eligible
for the Campaign (collectively the “Islamic Savings Account”).

2.

Campaign Period
2.1

Start Date

: 01st July 2022

2.2

End Date

: 30th September 2022

(both dates inclusive, the “Campaign Period”)

3.

4.

Eligibility:
3.1

The Campaign is open to all new and existing Islamic Savings Account (including FAB’s staff) with Fresh Fund placement made during the
Campaign Period (“Eligible Customers”).

3.2

Fresh fund means new and existing fund which are not transferred from existing account(s), deposit(s) or finance(s) held with FAB previously
through whatever means (including from FAB manager’s cheque) to Islamic Savings Account (“Fresh Fund”). The higher anticipated profit
rate of up to 3.50% per annum (“Higher Anticipated Profit Rate”) will be distributed only to identified Fresh Fund (at an overall of the Eligible
Customers’ level).

3.3

If the Higher Anticipated Profit Rate are not achieved, FAB at its own discretion prior to the distribution of the profit (but not obliged to) may
provide bonus (hibah) to cover the difference between the actual profit rate realized and the Higher Anticipated Profit Rate.

3.4

FAB Islamic does not promise or guarantee the return on Higher Anticipated Profit Rate of up to 3.50% per annum on Fresh Funds.

Other Conditions
4.1

Eligible Customers will be considered automatically when there is an increment of Fresh Fund transferred during the Campaign Period.

4.2

Higher Anticipated Profit Rate of up to 3.50% per annum will apply only on Fresh Funds for campaign months from July 2022 until September
2022.

4.3

Existing funds will not be eligible for campaign benefits and will continue to earn at prevailing profit rates.

4.4

Eligibility will be calculated on average monthly balance.

4.5

30 June 2022 will be considered as the base balance for calculation of Fresh Funds (“Base Balance”). For avoidance of doubt, whenever the Islamic
Savings Account average monthly balance drop below the Base Balance as at 30 June 2022, the Customer will not be entitled to the Higher
Anticipated Profit Rate.

4.6

Any increment over the Base Balance at customer’s level during the Campaign Period is considered as Fresh Funds.

4.7

The anticipated profit amount (of up to 3.50% p.a.) will be payable as follows:

4.8

5.



2.25% p.a.: as per prevailing monthly profit distribution dates; and



1.25% p.a.: within 30 days from campaign end date (30th September 2022), for the campaign months – July, August, and September.

Eligible Customers who are in default or in breach of any FAB’s terms and conditions (Islamic division) will not be eligible for the Campaign.

Other Terms & Conditions
5.1

By participating in this Campaign, the Eligible Customers agree to be bound by the Campaign terms and conditions, and the prevailing terms
and conditions governing the Islamic Savings Account including any amendments or variations to it and the decision of FAB in connection to the
Campaign shall be final, conclusive and binding.

5.2

The Campaign is not valid with any other ongoing campaigns / promotions by FAB Islamic and no other special, additional or preferential rates
shall be given under the Campaign.

5.3

In the event of any inconsistency between the terms and conditions of the Campaign and any advertising, promotional, publicity and other
materials relating to or in connection with the Campaign, the terms and the conditions of the Campaign shall prevail.

5.4

Eligible Customers agree that FAB Islamic reserves the right to add, change, amend, delete, cancel, suspend, extend the Campaign anytime wholly
or in part, at its sole discretion, and will notify the customer of this. Eligible Customer agrees shall not be entitled to any claim or compensation
against FAB Islamic for any losses or damages suffered or incurred whether as a direct or indirect result of such variation, cancellation, withdrawal,
suspension, extension and variation.

5.5

These terms and conditions shall be governed by and construed in accordance with the federal laws for the time being in force in the United
Arab Emirates and the rules of Shariah as interpreted by the Bank’s internal Shariah supervision committee, and any dispute concerning the
interpretation of the Campaign terms and conditions shall be submitted to the exclusive jurisdiction of United Arab Emirates court.

أحكام وشروط – حملة حسابات التوفير
اإلسالمية من بنك أبوظبي األول

-1

الحملة:
تنطبق الحملة على كل حسابات التوفير اإلسالمية – (حسابات التوفير اإلسالمية للنخبة وحسابات التوفير اإلسالمية االعتيادية) من بنك أبوظبي األول،
وهي الحسابات المؤهلة للحملة (يشار إليها مجتمعةً بـ «حسابات التوفير اإلسالمية»).

-2

فترة الحملة:
2.1

تاريخ البدء 01 :يوليو 2022؛

2.2

تاريخ االنتهاء 30 :سبتمبر 2022

(تشمل كال التاريخين« ،فترة الحملة»)
-3

-4

األهلية:
3.1

الحملة متاحة لجميع حسابات التوفير اإلسالمية الجديدة والحالية (بما في ذلك موظفي بنك أبوظبي األول) من خالل إيداع موارد مالية جديدة
واالحتفاظ بها خالل فترة الحملة («العمالء المؤهلون»).

3.2

األموال الجديدة تعني األموال الجديدة والحالية غير المحولة من الحساب (الحسابات) والوديعة (الودائع) أو التمويل (التمويالت) الحالية المحفوظة
طريقة كانت (بما في ذلك شيك المدير من بنك أبوظبي األول) إلى حساب التوفير اإلسالمي («األموال الجديدة»).
لدى بنك أبوظبي األول بأي
ٍ
سيتم توزيع أعلى معدل أرباح متوقع يصل إلى  %3.5سنويًا («أعلى معدل ربح متوقع») فقط على األموال الجديدة المحددة (على كامل
العمالء المؤهلين).

3.3

ملزما) تقديم
في حالة عدم تحقيق معدل الربح المرتفع المتوقع  ،يجوز لبنك أبوظبي األول وفقً ا لتقديره الخاص قبل توزيع الربح (ولكن ليس
ً
مكافأة (هبة) لتغطية الفرق بين معدل الربح الفعلي المحقق ومعدل الربح األعلى المتوقع.

3.4

ال َي ِعد بنك أبوظبي األول وال يضمن العائد بمعدل ربح متوقع أعلى يصل إلى  %3.5سنو ًيا على األموال الجديدة.

شروط أخرى:
4.1

سيتم اعتبار العمالء مؤهلين تلقائ ًيا عند وجود زيادة في األموال الجديدة المحولة خالل فترة الحملة.

4.2

سيتم تطبيق معدل ربح متوقع أعلى يصل إلى  %3.5سنو ًيا فقط على األموال الجديدة خالل فترة الحملة من يوليو  2022حتى سبتمبر .2022

4.3

األموال الحالية الموجودة بالحسابات (األموال غير الجديدة) لن تكون مؤهلة للحصول على مزايا الحملة وسوف تستمر بالحصول على معدل الربح
السائد.

4.4

سيتم احتساب األهلية على أساس متوسط الرصيد الشهري.

4.5

سيتم اعتبار  30يونيو  2022بمثابة الرصيد األساسي لحساب األموال الجديدة («الرصيد األساسي») .لتجنب الشك  ،اذا انخفض متوسط الرصيد
الشهري لحساب التوفير اإلسالمي إلى ما دون الرصيد األساسي بتاريخ  30يونيو  ، 2022لن يحق للعميل الحصول على معدل الربح المتوقع
األعلى.

4.6

أي زيادة على الرصيد األساسي على مستوى العميل أثناء فترة الحملة سيتم تعريفها على أنها أموال جديدة.

4.7

سيتم دفع مبلغ الربح المتوقع الذي يصل إلى  %3.5سنو ًيا على النحو التالي:

4.8



 %2.25سنويًا :حسب تواريخ توزيع األرباح الشهرية السائدة ؛ و



يوما من تاريخ انتهاء الحملة ( 30سبتمبر  ، )2022 -ألشهر الحملة – يوليو و أغسطس و سبتمبر 2022
 % 1.25سنويًا :في غضون ً 30

العمالء المؤهلون الذين يتخلفون عن السداد أو يخالفون أ ًيا من أحكام وشروط بنك أبوظبي األول (القسم اإلسالمي) لن يكونوا مؤهلين
للمشاركة في الحملة.

-5

شروط وأحكام أخرى:

5.1

من خالل المشاركة في هذه الحملة  ،يوافق العميل المؤهل على االلتزام بشروط وأحكام الحملة  ،واألحكام والشروط السائدة التي تحكم حساب التوفير
اإلسالمي بما في ذلك أي تعديالت أو تغييرات عليه  ،ويكون قرار بنك أبوظبي األول فيما يتعلق بالحملة .نهائي وحاسم وملزم.

5.2

ال تسري الحملة مع أي حمالت  /عروض أخرى سارية يقدمها القسم اإلسالمي ببنك أبوظبي األول  ،ولن تعطى أي معدالت خاصة أو إضافية أو تفضيلية
بموجب الحملة.

5.3

في حال وجود أي تضارب أو تعارض بين أحكام وشروط الحملة وأي مواد إعالنية أو ترويجية أو دعائية أو أي مواد أخرى متعلقة بالحملة ،عندئذ يعمل
بأحكام وشروط الحملة.

5.4

يوافق العميل المؤهل بأن بنك أبوظبي األول يحتفظ بالحق في إضافة أو تغيير أو تعديل أو حذف أو إلغاء أو تعليق أو تمديد الحملة في أي وقت كل ًيا
أو جزئ ًيا  ،وفقً ا لتقديره الخاص ويقوم البنك بإعالم العميل بذلك .يوافق العميل المؤهل على أنه ال يحق له رفع أي مطالبة أو تعويض ضد بنك أبوظبي
األول عن أي خسائر أو أضرار تكبدها أو تحملها سواء كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لهذا التغيير واإللغاء واالنسحاب والتعليق والتمديد والتغيير.

5.5

تحكم وتفسر أحكام وشروط الحملة بموجب القوانين االتحادية السارية حاليًا في دولة االمارات العربية المتحدة وبموجب مبادئ الشريعة اإلسالمية على
النحو الذي تفسره لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي األول  ،ويحال أي نزاع متعلق بتفسير أحكام وشروط الحملة إلى االختصاص القضائي
الحصري لمحاكم دولة االمارات العربية المتحدة.

