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 عرض تطبيق الهاتف المتحرك الحصري 
 

 )"العرض"(% شهرياً على مشتريات التجزئة    1.99معدل منخفض للفائدة السنوية التمهيدية 
 

 الشروط واألحكام 
 

 2022يوليو  31حتى   2022إبريل  25يسري العرض من فترة العرض: 
 

معدل منخفض للفائدة على دبي فيرست الصادرة حديثاً كاش باك من الذين يحملون بطاقات وف يحصل العمالء سالعرض: 
ً   1.99 بنسبة السنوية التمهيدية ، تاريخ تفعيل البطاقةيوماً من  90 لغايةكاش باك من دبي فيرست باستخدام بطاقة  % شهريا

 بالمعايير التالية:رهناً 

إلى  إبريل   25الفترة من  فيالمطلوبة حديثاً  )"البطاقة"( كاش باك من دبي فيرست اتبطاقعلى فقط يسري العرض  -
لن تكون  . دبي فيرستلالهاتف المتحرك التسجيل الرقمي بالخدمة الذاتية على تطبيق من خالل  2022يونيو  25

من خالل تطبيق الهاتف المتحرك أو القنوات األخرى موظفي المبيعات  مع رمز الطلبات المساعدة األخرى المقدمة 
 . المعدل المنخفض للفائدة السنوية للحصول على عرض مؤهلةً 

 بالتجزئة  المشترياتعلى جميع % شهرياً فقط  1.99المعدل المنخفض للفائدة السنوية التمهيدية بنسبة سوف ينطبق  -
 البطاقة.يوماً من تاريخ تفعيل  90خالل الفترة لغاية 

 % شهرياً. 3.5بنسبة االعتيادي سوف ينطبق معدل الفائدة  وبعد ذلك -

حتى تكون   2022يونيو  25بحلول أو قبل تاريخ  إصدارها أو تفعيلها يجب تقديم طلب للحصول على البطاقة أو  -
 . المعدل المنخفض للفائدة السنويةللحصول على عرض مؤهالً 

 اإللغاء واالسترداد.سيؤخذ بعين االعتبار عمليات  -

 . من خالل استخدام المحافظ الرقميةإنفاق عمليات الشراء   سوف تنطبق أيضاً على -

عرض  للحصول على  بالبطاقة المؤهلة المرتبطة ، إن وجدت، باستخدام البطاقات اإلضافيةسيتم تضمين اإلنفاق  -
 .الترويجيالمعدل المنخفض للفائدة السنوية  

ليست أو مترتب متأخرات عليها أو  إلغائهاأو تم تجميد أو إغالق حسابهم )حساباتهم( الذين لن يكون حملة البطاقات  -
 هذا العرض. ؛ مؤهلين للحصول على في تاريخ العرضألي سبٍب من األسباب فعالة 

 يحتفظ بنك أبوظبي األول بحق تحديد حقوق التسجيل. -
 

 أبوظبي األول )فاب( بحق يحتفظ بنك 

من الحملة دون  بطاقة ائتمان  /أي حساب بطاقة ائتمان استبعاد ، وفقاً لتقديره المطلقيجوز لبنك أبوظبي األول،  •
حسابات بطاقة االئتمان / بطاقة  إعطاء إخطار و / أو إبداء سبب، ويتضمن بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر؛ 

رتها بطريقٍة اال يتم إدأو أو مترتب متأخرات عليها مشكوك فيها أنها قاً لتقديره المطلق، بالتي يعتبرها، وفاالئتمان 
 مرضية.

المقدم  رقم الهاتف المتحرك اسم حامل البطاقة و؛ مثل: البياناتضمان صحة اقة مسؤولية طيقع على عاتق حامل الب •
 ألغراض أي مراسالت. إلى بنك أبوظبي األول 

على جميع ، نهائياً وملزماً أي منازعاتبالحملة أو المتعلقة جميع المسائل  بخصوصيكون قرار بنك أبوظبي األول  •
 قبول أي مرساالت متعلقة بهذا الشأن. ، ولن يتم حملة البطاقات المؤهلين

 حال وجود أي تعارض. في االئتمانالشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات تكون هذه الشروط واألحكام باإلضافة إلى   •
 ، عندئذ يعمل بهذه الشروط واألحكام.بينها
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هذه الحملة في أي وقٍت  أو تمديد إلحاق و / أو سحب تعديل أو  وفقاً لتقديره المطلق،، يحتفظ بنك أبوظبي األول بحق •
الموقع ملحقات على تعديالت أو . سيتم نشر أي اتالبطاق ةدون الحاجة إلرسال إخطار مسبق لحملمن األوقات 
 http://www.dubaifirst.comاإللكتروني: 

فيما يتعلق  من أي نوع من األنواع أو التزام أي مسؤولية أي ضمانات أو يقبل يعرض أو يقدم بنك أبوظبي األول ال  •
 فيما يتعلق بذلك.الضمانات الصريحة أو الضمنية من أي وجميع ويتنصل بموجب هذا  ،بهذه الحملة

نتيجة وقوع أي حدث من  ملتزماً إلجراء هذه الحملة اللتزاماته أو خالفاً لذلك لن يكون بنك أبوظبي األول مخالفاً  •
سيطرة بنك  الخارجة عن  في هذه الشروط واألحكام، يعني الظروف حدث القوة القاهرة أحداث القوة القاهرة.  

أفعال  ،  النزاعات الصناعية، أفعال القضاء والقدر، ، وتتضمن بما في ذلك من بين جملة أمورأبوظبي األول المعقولة
ذمة التزامات بنك  سيتم إبراء ، الظروفوفي تلك في أي والية قضائية. سلطات أي جهات حكومية أو أنظمة و

 دون الحاجة إلرسال إخطار.حملة البطاقات تلقائياً أبوظبي األول تجاه 

 إمارة دبي.بموجب قوانين دولة االمارات العربية المتحدة وتحكم وتفسر هذه الشروط واألحكام  •

 مملوكة لبنك أبوظبي األول.دبي فيرست هي عالمة تجارية   •
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