Terms & Conditions – iSave Account Campaign
The following provisions shall apply to the FAB iSave Account Campaign, in addition to the terms set
out in the First Abu Dhabi Bank PJSC (“FAB”) General Terms and Conditions for Accounts (version
1.0 – 26 September 2018) (“General Conditions”) to which this document shall form an integral part.
These terms and conditions should be read in conjunction with the General Conditions and the terms
included in the account application form.
Any terms not defined within these terms and conditions shall have the meaning as defined in the
General Conditions:
1.

Campaign
1.1 iSave Account Campaign is a limited period campaign on fresh funds for Customer’s holding
iSave Account. Special rate of 4.50% per annum will be applied only on fresh funds in iSave
Account during the campaign period.

2.

Campaign Dates
2.1 Start Date: 01st October 2022
2.2 End Date: 31st December 2022

3.

Eligibility
3.1 The Campaign is open to all new and existing iSave individual customers (including FAB’s
staff) with Fresh Fund placement made during the Campaign Period (“Eligible Customers”).
3.2 4.50% per annum is applied only on fresh funds for the campaign months from October until
December 2022. Existing funds to continue at prevailing interest rates. Interest rates and the
interest method as defined by the bank will apply. Rates and interest calculating method are
available at the Bank’s website https://www.bankfab.com/en-ae/personal/save/isave-account
3.3 Fresh Fund means new and existing fund which are not transferred from existing account(s),
deposit(s) or loan(s) or finance(s) held with FAB previously through whatever means
(including from FAB manager’s cheque) to iSave Account. Campaign Rate of 4.50% per
annum will be applied only to identified Fresh Fund (at an overall of the Eligible Customers’
level).
3.4 Eligibility to be calculated on average monthly balance. 30th June 2022 is considered as the
base balance. Customer will have to hold the existing base balance at customer level as on
30th June 2022. Any increment over the base balance at customer level is defined as fresh
funds.
3.5 Differential interest amount of 4.50% p.a. on fresh funds over prevailing interest rate to be
applied within 30 days from campaign end date (31st December 2022), for the campaign
months of October, November, and December 2022.
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4.

Other Features
4.1 Instant account opening through Online Banking and Mobile Banking.
4.2 Available only for individual customers.
4.3 Available in AED only.
4.4 No minimum balance requirement and fall below fees.
4.5 No restrictions on the number of withdrawals.

5.

Other Terms & Conditions
5.1 By participating in this Campaign, the Eligible Customer agree to be bound by the Campaign
terms and conditions, and the prevailing terms and conditions governing iSave 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 FAB reserves the right to add, change, amend, delete, cancel, suspend, or extend the
Campaign anytime wholly or in part, at its sole discretion, without prior notice to customers.
Eligible Customer(s) shall not be entitled to any claim or compensation against FAB for any
losses or damages suffered or incurred whether as direct or indirect result of such variation,
cancellation, withdrawal, suspension, extension, etc.
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 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 – الحملة الترويجية لحساب "توفيري"

-

تسري الشروط واألحكام التالية ("الشروط واإلحكام") على الحملة الترويجية لالسترداد النقدي من بنك أبو ظبي األول،
باإلضافة إلى الشروط واألحكام العامة للحسابات لبنك أبو ظبي ش م ع ("البنك") (اإلصدار  26 - 1.0سبتمبر )2018
("الشروط العامة") تشكل هذه الشروط واألحكام جز ًءا ال يتجزأ من الشروط العامة وتقرأ جنبًا إلى جنب معها،
باالقتران مع الشروط الواردة في نموذج طلب الحساب.

-

أي شروط غير محددة ضمن هذه الشروط واألحكام يكون لها المعنى المحدد في الشروط العامة.

 -1الحملة الترويجية:
 1.1حملة حساب "توفيري" هي حملة ذات فترة محدودة على األموال الجديدة للعمالء المحتفظين بحساب "توفيري" .سيتم
تطبيق سعر فائدة خاص بنسبة  ٪4.5سنويًا فقط على األموال الجديدة في حساب" توفيري" خالل فترة الحملة.
 -2مدة الحملة:
 2.1تاريخ البدء 01 :أكتوبر 2022
 2.2تاريخ االنتهاء 31 :ديسمبر 2022

 -3األهلية:
 3.1الحملة متاحة لجميع العمالء األفراد الجدد والحاليين المحتفظين بحساب "توفيري" (بما في ذلك موظفوا بنك أبوظبي
األول) على األموال الجديدة المتدفقة خالل فترة الحملة ("العمالء المؤهلون").
 3.2سيتم تطبيق نسبة  ٪4.5سنويًا فقط على األموال الجديدة المتدفقة خالل أشهر الحملة من أكتوبر حتى ديسمبر .2022
وتستمر األموال الحالية بالحصول على أسعار الفائدة السائدة .سيتم تطبيق أسعار الفائدة وطريقة الفائدة على النحو
المحدد من قبل البنك .األسعار وطريقة احتساب الفائدة متوفرة على موقع البنك اإللكتروني
https://www.bankfab.com/en-ae/personal/save/isave-account
 3.3األموال الجديدة تعني األموال الجديدة والحالية التي لم يتم تحويلها من الحساب (الحسابات) الحالي/ة أو الوديعة
(الودائع) أو القرض (القروض) أو التمويل (التمويالت) المحتفظ بها لدى بنك أبوظبي األول سابقًا من خالل أي
وسيلة (بما في ذلك من شيك مدير من بنك أبوظبي األول) إلى حساب "توفيري" .سيتم تطبيق نسبة الفائدة الخاصة
بالحملة بنسبة  ٪4.5سنويًا فقط على األموال الجديدة المحددة (على مستوى إجمالي العمالء المؤهلين).
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 3.4سيتم احتساب األهلية على أساس متوسط الرصيد الشهري .وسيتم اعتبار  30يونيو  2022بمثابة الرصيد األساسي
لحساب األموال الجديدة ،سيتعين على العميل االحتفاظ بالرصيد األساسي المتوفر على مستوى العميل كما في 30
يونيو  ،2022أي زيادة على الرصيد األساسي على مستوى العميل أثناء فترة الحملة سيتم تعريفها على أنها أموال
جديدة.
 3.5مقدار الفائدة التفاضلي ( %4.5سنويا على األموال الجديدة) والذي يزيد عن معدل الفائدة السائد ،سيتم تطبيقه في
غضون  30يو ًما من تاريخ انتهاء الحملة ( 31ديسمبر  ، )2022 -ألشهر الحملة أكتوبر  -نوفمبر  ،ديسمبر .2022

 -4مزايا أخرى:
 4.1فتح حساب فوري من خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف المتحرك
 4.2للعمالء األفراد فقط
 4.3متوفر بالدرهم اإلماراتي
 4.4بدون رسوم شهرية وال يتطلب توفر حد أدنى للرصيد
 4.5بدون قيود على عدد عمليات السحب

 -5شروط وأحكام أخرى:
 5.1من خالل المشاركة في هذه الحملة  ،يوافق العميل المؤهل على االلتزام بشروط وأحكام الحملة  ،واألحكام والشروط
السائدة التي تحكم حساب "توفيري" بما في ذلك أي تعديالت أو تغييرات عليه  ،ويكون قرار بنك أبوظبي األول فيما
يتعلق بالحملة نهائيًا وقاطعا ً وملزماً.
 5.2يحتفظ بنك أبوظبي األول بالحق في إضافة أو تغيير أو تعديل أو حذف أو إلغاء أو تعليق أو تمديد الحملة في أي وقت
كليًا أو جزئيًا  ،وفقًا لتقديره الخاص  ،دون إشعار مسبق للعمالء .ال يحق للعميل (العمالء) المؤهل المطالبة بأي
مطالبة أو تعويض ضد بنك أبوظبي األول عن أي خسائر أو أضرار تكبدها أو تحملها سواء كانت نتيجة مباشرة أو
غير مباشرة لهذا التغيير أو اإللغاء أو االنسحاب أو التعليق أو التمديد  ،إلخ.
 5.3في حال وجود أي تضارب أو تعارض بين أحكام وشروط الحملة وأي مواد إعالنية أو ترويجية أو دعائية أو أي مواد
أخرى تتعلق بالحملة أو مرتبطة بها ،عندئذ يعمل بأحكام وشروط الحملة.
 5.4تخضع هذه الشروط واألحكام وتفسر وفقًا للقوانين االتحادية السارية حاليا ً في دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،ويحال
أي نزاع متعلق بتفسير أحكام وشروط الحملة إلى االختصاص القضائي الحصري لمحاكم دولة االمارات العربية
المتحدة.
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