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وط واألحكام الخاصة بحملة "احظ "الشر فرصة الفوز بهاتف ذكي  

ويجية ة الحملة التر
ّ

2022أغسطس  19 –مايو  16: مد  

وط واألحكام:   الشر
ن من العمالء:  .1 ويجية عىل فئتي   تنطبق هذه الحملة التر

ن عىل تطبيق الهاتف المتحّرك أو الذين يقمون بتحميل تطبيق  .أ ي األول والمسّجلي  ن لبنك أبوظب   FABعىل العمالء الحاليي 

Mobile  ة الحملة و
ّ
 التسجيل خالل مد

ن عت  تطبيق  ن اثني  ل يجب عىل العمالء أن يقوموا عىل األقل بتحويلي ْ
ّ
، أو  FAB Mobileللتأه مثل تسديد قيمة الفواتت 

 : ن ن التاليي  ن التاريخي  جاع مكافآت، تعبئة رصيد قرض، إلخ. ما بي   تحويل مبالغ مالية، استر
 يونيو 17 –مايو  16
 يوليو 22 –يونيو  18
 أغسطس 19 –يوليو  23

  .ة السحب الواحدة
ّ
ي مد

 يجب أن يكون التحويالن فن
  :  2022أغسطس  22يوليو،  25يونيو،  20تواري    خ السحب هي
  ي كل سحب، ومجموع  5سيكون هناك

ي الحملة.  15هواتف ذكية فن
 للرب  ح فن

ً
 ذكيا

ً
 هاتفا

 
 إلنشاء حساب، والحصول عىل بطاقة  .ب

ً
مون طلبا

ّ
ي األول الذين يقومون بتحميل التطبيق ويقد العمالء الجدد لبنك أبوظب 

 .  ائتمان أو قرض شخصي
ل، يجب عىل العمالء تحميل تطبيق 

ّ
ي األول بنجاح والحصول عىل بطاقة  FAB Mobileللتأه ي بنك أبوظب 

وإنشاء حساب فن
، ما  : ائتمان أو الحصول عىل موافقة لقرض شخصي ن ن التاليي  ن التاريخي   ما بي 

 يونيو 17 –مايو  16
 يوليو 22 –يونيو  18
 أغسطس 19 –يوليو  23

  :  2022أغسطس  22يوليو،  25يونيو،  20تواري    خ السحب هي
  ي كل سحب، ومجموع  5سيكون هناك

ي الحملة.  15هواتف ذكية فن
 للرب  ح فن

ً
 ذكيا

ً
 هاتفا

 
 ال يمكن دمج العرض مع أي عروض/حمالت حالية خالل مدة الحملة .أ

ن والجدد.  .ب ي األول الحاليي   هذا العرض مفتوح لجميع عمالء بنك أبوظب 
 

وط العامة  الشر
وط  .1 /تنوي    ع/إلغاء هذه الشر ي أي وقت بدون أي إشعار مسبق يحتفظ البنك بحق تعديل/إضافة/تغيت 

 فن
ً
واألحكام كما يراه مناسبا

 للعمالء أو أي مسؤولية عىل البنك أو  أي من موظفيه والجهات المرتبطة به. 
ي أي وقت وبدون إشعار.   .2

 فن
ً
 يحتفظ البنك بحق تجريد أهلية أي عميل من هذه الحملة كما يراه مناسبا

ي ما يتعلق بجميع المسائ .3
ي حال أي نزاع، تكون نهائية وملزمة لجميع عمالء بنك إن قرارات البنك فن

ل المرتبطة بهذه الحملة، وفن
ن والجدد.   ي األول الحاليي   أبوظب 

 
 

  


