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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 

iSave Account Campaign is a limited period campaign for Customer’s holding iSave Account with 

entry into a draw. 

 

2. Campaign Dates  

▪ Start Date: 01st April 2021 

▪ End Date: 30th June 2021 

 

3. iSave Account 

▪ 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  

▪ Instant account opening through Online Banking and Mobile Banking 

▪ Only for individual customers 

▪ Available in AED 

▪ No minimum balance requirement and fall below fees 

▪ No restrictions on the number of withdrawals 

 

4. Campaign Draw 

▪ Draw Date: 13th July 2021 

▪ Draw Prizes: 

# Prizes Amount AED (per prize) Total Prizes (AED) 

5 50,000 250,000 

 

5. Draw Conditions 

▪ Eligible for individual customers only. 

▪ Only fresh funds (new funds inflow to FAB) are eligible for the draw. Transfer from existing 

account(s) or deposit(s) to iSave Account(s) will not be considered. 

▪ Draw entry to be calculated on the average monthly balance. 

▪ Every multiple of incremental AED 25,000 of new to FAB fresh funds in iSave Account will 

get 1 chance for entry into the Draw. 

https://www.bankfab.com/en-ae/personal/save/isave-account
https://www.bankfab.com/en-ae/personal/save/isave-account
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▪ Each Eligible Customers are only entitled to a maximum of 500 chances cumulative of all the 

account . 

▪ Incomplete multiples are not be considered. 

▪ Eligible Customer winning once would not be eligible for the remaining prizes. 

▪ Eligible customers should remain active during the time of Draw.  

▪ The winning customer will be randomly selected through a Draw which will be held under 

the supervision of the Department of Economic Development, Abu Dhabi. FAB decision in 

this regard will be final and binding. 

▪ Winning amount will be credited within 30 days from the draw date. 

▪ FAB staff are not eligible for the Campaign draw.  

 

6. Other Terms & Conditions 

▪ FAB reserves the right, at its absolute discretion, to add / amend / delete / cancel any of the 

terms and conditions of the Campaign without prior notice to the Customer. 

▪ FAB reserves the right, at its absolute discretion, to not issue the winning prize to any Customer 

who is in default on any accounts with FAB. 

▪ 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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 لحساب "توفيري" حملة الترويجية  ال – الشروط واألحكام  ▪

 

  بنك أبو ظبي األول،  من   الترويجية لالسترداد النقديحملة  العلى    "( واإلحكام)"الشروط  التالية  الشروط واألحكام    تسري -

(  2018سبتمبر    26  -  1.0"( )اإلصدار  البنكش م ع )"  يأبو ظبلبنك  لحسابات  ل  العامة  حكاماألباإلضافة إلى الشروط و

  ، ها مع وتقرأ جنبًا إلى جنب الشروط العامة جزًءا ال يتجزأ من الشروط واألحكامتشكل هذه  )"الشروط العامة"( 

 باالقتران مع الشروط الواردة في نموذج طلب الحساب. 

 

 .المحدد في الشروط العامة غير محددة ضمن هذه الشروط واألحكام يكون لها المعنى شروطأي  -

 

 الحملة الترويجية:  -1

حساب "توفيري" مع فرصة الدخول في الذين لديهم حملة حساب "توفيري" هي حملة ذات فترة محدودة للعمالء  ▪

 السحب.

 

 مدة الحملة:  -2

  2021أبريل  01تاريخ البدء:  ▪

 2021يونيو  30تاريخ االنتهاء:  ▪

 حساب "توفيري":   -3

متاحة ها وطريقة احتساب أسعار الفائدةعلى النحو المحدد من قبل البنك. ها أسعارالفائدة وطريقة احتسابسيتم تطبيق  ▪

 account-ae/personal/save/isave-https://www.bankfab.com/en على الموقع اإللكتروني للبنك 

 فتح حساب فوري من خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف المتحرك ▪

 للعمالء األفراد فقط ▪

 رهم اإلماراتيمتوفر بالد ▪

 بدون رسوم شهرية وال يتطلب توفر حد أدنى للرصيد ▪

 بدون قيود على عدد عمليات السحب ▪

 

 سحوبات الحملة:  -  4 

 . 2021يوليو  13تاريخ السحب:  ▪

 الجوائز: ▪
 

 

 

 عدد الجوائز  مبلغ كل جائزة بالدرهم اإلماراتي  إجمالي مبلغ الجوائز بالدرهم اإلماراتي 

AED 250,000 AED 50,000 5 

https://www.bankfab.com/en-ae/personal/save/isave-account
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 شروط السحوبات:  -5

 

 السحب.في لدخول لمؤهلون هم ال العمالء األفراد فقط  ▪

ات ( هي المؤهلة للسحب. لن يتم النظر في التحويل من الحسابالبنكاألموال الجديدة فقط )األموال الجديدة المتدفقة إلى  ▪

 إلى حساب "توفيري". الحالية أو حسابات الودائع 

 الرصيد الشهري.على أساس احتساب متوسط دخول السحب يتم  ▪

في حساب "توفيري" البنك درهم إماراتي من األموال الجديدة المتدفقة إلى  25000قدره  مبلغ إضافيسيحصل كل  ▪

 على فرصة واحدة للدخول في السحب.

 لدخول السحوبات.من إجمالي الحساب  فرصة كحد أقصى 500يحق لكل العمالء المؤهلين  ▪

مؤهل لفرصة واحدة بالسحب،   45000)مثال: مبلغ  غير المكتملة  درهم 25000ال  تؤخذ في االعتبار مضاعفاتال  ▪

 مؤهل لثالث فرص... وهكذا(  75000مؤهل لفرصتين،  50000في حين 

 .  .الواحد في السحبولن يكون مؤهالً للحصول على الجوائز األخرى  ،الفوز مرة واحدة المؤهل يحق للعميل ▪

 يكون الحساب نشط أثناء إجراء السحوبات.يحب ان  ▪

سيتم اختيار العميل الفائز بشكل عشوائي من خالل السحب الذي سيُجرى تحت إشراف دائرة التنمية االقتصادية في   ▪

 أبوظبي. سيكون قرار بنك أبوظبي األول في هذا الصدد نهائيًا وملزًما.

 السحب. يوًما من تاريخ 30سيتم إيداع مبلغ الجائزة في غضون  ▪

 موظفوا بنك أبوظبي األول غير مؤهلين للحملة. ▪

 شروط وأحكام أخرى   -6

 

دون إشعار مسبق   ،في إضافة / تعديل / حذف / إلغاء أي من شروط وأحكام وفقاً لتقديره المطلق، بالحقبنك اليحتفظ  ▪

 للعميل.

لدى  بهاالسترداد النقدي ألي عميل متعثر في أي حساب محتفظ  منحفي عدم  وفقاً لتقديره المطلق، بالحقبنك اليحتفظ  ▪

 .بنكال

، ويجب تقديم أي نزاع _المتحدةدولة اإلمارات العربية لتخضع هذه الشروط واألحكام وتفسر وفقًا للقوانين االتحادية  ▪

 ربية المتحدة.اإلمارات الع دولة كما يتعلق بتفسير هذه الشروط واألحكام إلى االختصاص القضائي الحصري لمح 

 

 

 


