األحكـام والشــروط – خدمــة االستقبــــال والترحيــــب
تنطبــا األحكــام التاليــة علــ بطامــات االئتمــان اإلســيمية مــب بنــك أبــوظبي األول ،باإلضــا ة
إلــــــ البنــو الموضــحة ــي أحكــام وشــروط بطامــات االئتمــان االســيمية مــب بنــك أبوظبـــــي
األول.
ي مصــطل لــم يــر ل ـ تعريــك ــي هــطه األحكــام والشــروط المعن ـ الم صــص ل ـ ــي
يكــون أل ّ
أحكام وشروط بطامات االئتمان االسيمية مب بنك أبوظبـــي األول.
 -1يحــا لحــاملي بطامــة االئتمــان االســيمية مــب بنــك أبــوظبي األول الحصــول علــ خــدمات
االســـتقبال والترحيـــب ـــي مطـــاري أبـــوظبي و بـــي عنـــد ميـــام م بح ـــز تـــطاكر رحيت ـــم
بواسطة بطامات ــم االئتمانيـــة المؤ ّهلــة.
 -2موضــ ـ يمــــا يلــــي بطامــــة االئتمــــان االســــيمية المؤهلــــة مــــب بنــــك أبــــوظبي األول
ومستحقات ـــا:
بطامة االئتمان االسيمية مب بنك أبوظبي األول

عـدد الخدمـات (في السنـة)

االتحــا إنفينيــت
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كيفيـــة حجــز الخدمــة:
 )1ينبغـــي علـــ حامـــ البطامـــة األساســـي االتصـــال بمركـــز اتصـــال بنـــك أبـــوظبي األول-
اإلســــيمي علــ ـ الــــرمم  600 52 5500أو إرســــال رســــالة إلكترونيــــة علــ ـ العنــــوان
 Meetandgreet@bankfab.comــــي مـــدّة يــــومي عمـــ علـــ األمـــ ّ مبـــ ال دمـــــة
المطلوبة.
 )2يتلق حام البطامة نموذج الح ز عل عنوان بريده/بريدها اإللكتروني.
 )3ينبغـــي تعباـــة البيانـــات المطلوبـــة ـــي النمـــوذج وإعا تـ ـ إلـ ـ البنـــك إلـ ـ عنـــوان بريـــده
اإللكترونـــي
 )4عنـد استــيم نمـوذج الح ـــز:
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 .1يرســ مركــز اتصــال بنــك أبــوظبي األول -اإلســيمي التأكيــد علــ الح ــز إلــ العميــ
عبر البريد اإللكتروني.
 .2يـــت ّم ميـــد معاملـــة بقيمـــة  40رهـــم إمـــاراتي لكـ ـ شـ ـ ص الواحـــد مـــع حـ ـدّ أمصـ ـ
ش صــيب) أو  100رهــم إمــاراتي ح ــز عائلـــي مــع حــدّ أمصــ  4أشــ اص) علــ
بطامـــة االئتمـــان اإلســـيمية المؤ ّهلـــة مـــب بنـــك أبـــوظبي األول العائـــدة للعميـ ـ لح ـــز
ال دمة .ولب يعيد بنك أبوظبي األول سدا هـــطا المبلـــغ.
شــروط هامــة لالستفــادة مــن الخدمــة:
 )1ليســتمتاع ب ــطه ال دمــة ،ي ــب ح ــز تــطاكر الســفر باســت دام بطامــة االئتمــان اإلســيمية
المؤهلــة مــب بنــك أبــوظبي األول ضمــــب م لــة  90يومــا تسبــــا تــاريا الســفر /الصــعو
إل المركبة أو النزول من ــا.
 )2يُعتبــر الت ّلــك عــب الح ــور بــالرغم مــب الح ـــــز المؤكــــــد أنــ يشــك خدمــة تـــــ ّم
تقديم ــا
 )3تُقــدّم خدمــة االســتقبال والترحيــب لحــاملي بطامــة االئتمــان اإلســيمية مــب بنــك أبــوظبي
األول األساســـية واإلضـــا ية لعـــد مـــب األشـــ اص ال يت ـــاوأل الحـــدّ األمصـــ المحـــد
للعميــ باالعتمــا علــ نــوع البطامــة .يُحتســب العــد اإلامــالي لل ــدمات المؤ ّهلــة علــ
مســتوا العمي ـ كك ـ ّ  ،بمــا ــي ذلــك البطامــات األساســية والبطامــات اإلضــا ية .و ــي حــال
كــان العميــ يحــوأل عــدة أنــواع مــب البطامــات ،يحــا لــ /ل ا االســتفا ة مــب الحــد األمصــ
مب المزايا المقدمة عل أعل نــــوع مب البطامـــات المتو رة لدي /لدي ا.
ّ
المؤه ـ لل ــدمات أو لــم يشــتر التــطكرة باســت دام بطامــة االئتمــان
 )4إذا ت ــاوأل العمي ـ العــد
اإلســيمية المؤ ّهلــة مــب بنــك أبــوظبي األول  ،يُ صــم ــي م ــ هــطه الحالــة مبلــغ 160
رهــم إمــاراتي إضــا ي للح ــز الفــر ي) أو  350رهــم إمــاراتي للح ــز العــائلي) مــب
حســاب بطامــة العمي ـ عــب ك ـ خدمــة ويــت ّم تس ـ يل و قــا لــطلك ــي كشــك حســاب بطامــة
االئتمان بعد الش ر الطي ت ّمـت ي االستفا ة مب ال دمة.
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