األحكــام والشــروط – خدمــة تحويـــل األمــوال
تنطبــا األحكــام التاليــة عل ـ بطامــات االئتمــان اإل ــومية مــل بنــك أبــوظبي األول ،باإلضــا ة
إلـــــــ األحكـــام الموضـــحة ـــي أحكـــام وطـــروط بطامـــات االئتمـــان اال ـــومية مـــل بنـــك
أبوظبـــي األول.
ي مصــطل لــم يــري ل ـ تعريــك ــي هــطه األحكــام والشــروط المعن ـ الم صــص ل ـ
يكــون أل ّ
ي أحكام وطروط بطامات االئتمان اال ومية مل بنك أبوظبـــي األول.
 -1يحــا لحــاملي بطامــة االئتمــان اال ــومية مــل بنــك أبــوظبي األول اال ــتداية مــل عــدي
غيــر محــدوي مــل خــدمات تحويــل األمــوال (إل ـ البلــدان الموضــحة أي ــاه ـي ك ـ ّل ط ـ ر
ميويي مل خول مركز اتصال بنك أبوظبي األول -اإل ومي.
 -2موضــ

يمـــا يلـــي معـــايير الحـ ـدّ األي ــ لإل دـــا التـــي يتو ــ اإليدـــاه ب ــا لغـــر

اال تداية مل هطه المزايـا:

اسـم البطاقــة

متطلبات الح ّد األدنـى لإلنفاق الشهري

الخدمات المستحقة

(بالدرهم اإلماراتي)

االتحـاي إ دينيـت

6,000

خـــدمات غيـــر محـــدوية لتحويـــل

االتحـاي يغنتشـر

4,000

األمـــوال إلــــ :

االتحـاي بوتينـوم

3,000

• ال نـــد
• باكستــان
• بنغــــويش
•

ـري ال كــــا

• مصــر
• الدليبيــــل
 -3تــ ّم تحديـــد العـــدي اإل مـــالي ل ـــدمات تحويـــل األمـــوال الم هلـــة علــ مســـتو عومـــة
العميل ،بما ي ذلك البطامات األ ا ية والبطامات اإلضا ية.
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عل

بيـل المثــال:

لعميـــل لديــ ـــو ( 3بطامـــات االئتمـــان اإل ـــومية مـــل بنـــك أبـــوظبي األول :بطاقـــــة
إنفينيــت ،وبطاقتـي سيغنتشـــر وبالتينـوم:
○

ـــي حـــال كـــان إ مالــــــي اإل دـــا الش ــــري علـ ـ
الثو ــة

ميــــــع البطامــــــات االئتما يـــة

 6,000يرهــم إمــاراتي ،يكــون حامــل البطامــة مــ هو لعــدي غيــر محــدوي

مل معاموت تحويل األموال ي الش ر الميويي؛
○

ــي حــال كــان إ مالــــي اإل دــا الش ـ ري عل ـ
 4,000يرهــــم إمــــاراتي و

ميــع البطامــــات االئتما يــــة الثو ــة

 6,000يرهــــم إمــــاراتي ،يكــــون حامــــل البطامــــة

م هو لعدي غير محدوي مل معاموت تحويل األموال ي الش ر الميويي؛
○

ــي حــال كــان إ مالــــي اإل دــا الش ـــري علــ
 3,000يرهــــم إمــــاراتي و

ميــــع البطامــات االئتما يــة الثو ــة

 4,000يرهــــم إمــــاراتي ،يكــــون حامــــل البطامــــة

م هو لعدي غير محدوي مل معاموت تحويل األموال ي الش ر الميويي؛
○

ــي حــال كــان إ مالـــــي اإل دــا الش ـــري عل ـ

ميـــــع البطامــات االئتما يــة الثو ــة

 3,000يرهـــم إمـــاراتي ،يكـــون حامـــل البطامـــة مـ ـ هو لعـــدي غيـــر محـــدوي مـــل
معاموت تحويل األموال ي الش ر الميويي.
 -4ــي حــال عــدم اإليدــاه بمعــايير الح ـدّ األي ـ لإل دــا الش ـ ري  ،تســتحا ر ــوم بقيمــة 20
يرهــم إمــاراتي علــ كــ ّل معاملــة ويــت ّم تســايل ا ــي كشــك الحســاب بطامــة االئتمــان
التالي بعدالش ر الطي ت ّم ي الحصول عل خدمات تحويل األموال.
ي يولــة تتــو ر ي ــا
 -5يحــتد بنــك أبــوظبي األول -اإل ــومي بحقــ ــي إضــا ة أو إلغــاه أ ّ
ال دمة ،وتعديل معايير الحدّ األي

لإل دا الش ري بناه عل تقديره الش صي.

بنك أبوظبي األول ش.م.ع مرخص وخاضع لتنظيم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .عنوان مقرّ ه الرئيسي هو ص.ب  ، 6316أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
األحكــام والشــروط – خدمــة تحويـــل األمــوال – اللغة العربية

