
  بطاقة دبي فيرست لالسترداد النقدي
الشروط واألحكام عروض المكافآت الترحيبية

فترة العرض الترویجي: العرض صالح ٌ من 1 إلى 30 أبریل  2023، كال الیومین ضم نا      ("فترة العرض الترویجي"( 

عبر تطبيق الهاتف  للطلبات التي تُقدَّم فقط السترداد النقدي الصادرة حديثاً دبي فيرست ل بطاقة ض المكافآت الترحيبية على عرنطبق ي 
مع مراعاة الشروط واألحكام الواردة   ش.م.ع )"البنك"(الصادرة خالل فترة العرض الترويجي من قبل بنك أبوظبي األول  و  لمحمول ا

 : اآلتية  المعاييرستوفي ي أن  عليه  يجبمؤهالً لهذا العرض،  ليكون حامل بطاقة دبي فيرست أدناه.
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 تفعیل بطاقة دبي فیرست؛ و  
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 .

 .

 .

 .

 .
 .

تنطبق ھذه العروض فقط على العمالء الجدد الذین یقدمون طلبا عبر آلیة اإللحاق الرقمي بدون مساعد ةٍ من موظفي  البنك والذین ال 
ترتبط  طلباتھم بمعرف موظفي البنك.  

الشروط  واألحكام  
س یتم قید المكافأة لحساب   جمیع حاملي البطاقات المؤھلین عند استیفائھم المعاییر المذكورة أعاله  وفقا للعرض 

یحتفظ البنك بحق القیام، وفقًا لتقدیره المطلق، بتعدیل و/أو استكمال و/أو سحب  و /أو  تمدید ھذا العرض  في أي وقٍت دون أي إشعاٍر 
مسبٍق  للعمالء.   

لن یكون حاملو البطاقات الذین تم حظر حسا بھم أو حساباتھم أو تم إغالقھا أو إنھاؤھا أو كانت متأخرة السداد أو غیر نشطة ألي سبٍب 
في  وقت استیفاء العرض مؤھلین للحصول على المكافآت بموجب ھذا العرض 

ستبدأ العروض لحاملي البطاقات المؤھلین اعتباًر ا من 1 یونیو 2023 ستُستكمل للبطاقات التي أكملت  30 یوماً من  إصدارھا. وستتم  
ا من تاریخ إصدار البطاقة  عندئذ قید المكافآت لحساب  العمالء المؤھلین في غضون 90 یوًما بعد  انتھاء 30 یوًم

یحتفظ البنك بحق القیام، بناء على تقدیره المطلق،  باستبعاد أي حساب بطاقة ائتمان/بطاقة ائتمان من العرض دون تقدیم إشعار و/أو  
سبب، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، حسابات بطاقات االئتمان/ بطاقات االئتمان التي یعتبرھا، وفقًا لتقدیره المطلق، موضع  

شك أو متأخرة السداد أو  ال تتم إدارتھا بطریقة مرضیة  
تقع على عاتق حامل البطاقة مسؤولیة التأكد من صحة البیانات مثل اسم حامل البطاقة ورقم ھاتفھ  المحمول المقدم إلى البنك وذلك   

ألغراض التواصل  
یعتبر قرار البنك بشأن جمیع األمور المتعلقة بالحملة أو أي نزاع نھائیًا وملزًما لجمیع حاملي البطاقة المؤھلین ولن یتم قبول أي  

مراسالت متعلقة بھا.   
ھذه الشروط واألحكام ھي باإلضافة إلى   شروط ب طاقات االئتمان الرئیسیة للبنك  التي یمكن العثور علیھا  على الرابط  

https://www.dubaifirst.com/en-ae/#terms.  وفي حال وجود أي تعارض، تسود ھذه الشروط واألحكام 
ال  یُقدم البنك أو  یعطي أي ضمانات ٍ  أو یقبل أي مسؤولیة ٍ أو التزام ٍ من أي نوع ٍ فیما یتعلق بھذه الحملة ویخلي مسؤولیتھ بموج بھ من 

أي  وجمیع الضمانات الصریحة أو الضمنیة فیما یتعلق بذلك 
لن یكون البنك في حالة خرٍق اللتزاماتھ أو یكون مسؤوًال بطریقة أخرى عن تنفیذ ھذه الحملة نتیجة ً ألي حالة قاھرة. ویعني حدث القوة  
القاھرة في ھذه الشروط واألحكام ظروفًا خارجةً عن السیطرة المعقولة  للبنك، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، أفعال القضاء  
والقدر، والمنازعات  الصناعیة، واألفعال واللوائح الخاصة بأي حكومة أو سلطة في أي والیة قضائیة.  وفي مثل ھذه الظروف، سیتم  

إبراء البنك من التزاماتھ تجاه  حامل البطاقة تلقائیًا دون الحاجة إلشعار 
تخضع ھذه الشروط واألحكام لقوانین دولة اإلمارات العربیة المتحدة وإمارة دبي وتُفسَّر وفقًا لھ ا 

دبي فیرست عالمة تجاریة مملوكة  للبنك. 

إنفاق 2,000 درھم باستخدام البطاقة من خالل أي محفظة  رقمیة  = آبل باي  وسامسونج باي وجوجل باي خالل  30 یوماً 
من  تاریخ فتح البطاقة للحصول على مكافأة مضمونة قدرھا  500  درھم 

https://www.dubaifirst.com/en-ae/#terms



