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Car Registration Renewal Date Capturing Campaign (the “Offer”) 
The Offer is part of an ADCB Rewards Program. Terms and conditions set out herein apply to the Offer and, in 
respect of the Offer, apply in addition to the terms and conditions set out in ADCB Consumer Banking Terms and 
Conditions (available on www.adcb.com) including the terms and conditions applicable to a ADCB Rewards 
Program. 
If not otherwise defined herein, capitalized terms used herein in relation to the Offer shall have the meaning given 
to them in ADCB Consumer Banking Terms and Conditions. In relation to the Offer, the following terms shall have 
the meaning set out below: 

Eligibility Criteria means: 1. Open to Aspire, Privilege and Excellency customers of the 
bank holding an active banking account and to non-ADCB 
clients visiting www.adcb.com 

2. Non- ADCB clients need to establish a banking 
relationship with the bank prior to campaign end date to 
qualify for the draw 

Offer Period means: 
 

Campaign Start Date: 1st January 2018   
Campaign Closure Date: 28th February 2018 

Reward means: Touchpoints (TPs)  
50 vouchers worth 25,000 TPs each 

Reward Claim Period: Not applicable 
Channel of Acceptance: All bank’s customers submitting their Car Registration 

Renewal Date through the respective campaign subscription 
page (i.e. through ADCB Personal Internet Banking) or 
www.adcb.com.  
However, any incorrect details entries (like car registration 
renewal date, mobile number, email addresses ,etc) will not 
be considered for the draw 

Notification of the Reward: By SMS and Email  
 

Reward Payout means: TPs for the winners will be credited to customer’s TPs 
account within two weeks  from campaign draw date  ( 
scheduled on 8th of March 2018) 
 

Additional Terms and Conditions means: 1. ADCB staff are not eligible for this campaign 
 

2. Multiple entries per client will be counted only as one 
entry   

 
3. 50 vouchers worth 25,000 TPs each, will be awarded  to 

winners through  a draw, to be conducted within a week 
from campaign closure date and credited to client’s TPs 
account  

 
 

4. By sharing their details, participants provide their 
consent to be contacted by ADCB  
 

 
The Offer is available to a Customer who meets the Eligibility Criteria and who applies for the Offer, during the 
Offer Period.  
 
The Customer shall apply for the Offer through the Channel of Acceptance. By applying for the Offer, the Customer 
is deemed to have accepted the terms and conditions applicable to the Offer. 
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ADCB will communicate with the Customer, in relation to the Offer and any Reward awarded under the Offer, 
through the Notification of Reward.  
 
Additional Terms and Conditions shall also apply to the Offer.  
 
The Reward shall be delivered to the Customer through the Reward Payout only. Rewards that are not claimed 
by the Customer during the Reward Claim Period shall be null and void, and the Customer shall have no right or 
entitlement to any such Reward. 
 
The Reward (whether accrued or redeemed) may be cancelled or clawed back by ADCB (in its absolute 
discretion) if the Customer no longer meets the Eligibility Criteria or is disqualified from the Offer by ADCB (in 
its absolute discretion or any third party supplier or issuer of the Reward).  
 
If all or any part of any Reward is unavailable at the time of the Customer’s redemption, ADCB may (at its absolute 
discretion) substitute the Reward for another reward or benefit of a similar value.  
 
This Offer cannot be used in conjunction with any other offering by ADCB or any third party supplier or issuer of 
the Reward. 
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 السيارة )"العرض"(  رخيصتاريخ تجديد تتسجيل حملة 

يشكككككك ل عرا العرض من ار ام  ركااآ ا اك أ  ظب   لتجا ال جاربق تظحجا اوح ار طالشككككككرطم اللارعة كيما يلا  ل  العرض  

 اإلضككاكة ىل  اوح ار طالشككرطم اللارعة كا  ح ار ط ككرطم الادااأ الملككركية ل كراع ام  ظب   لتجا ال جارب )يم م اإلم   

اوح ككار طالشككككككرطم المظحجرككة  ل   ركككااآ ا ككاككك أ  ظككب   لتجا  مككا كا كلككب   www.adcb.com ليهككا  ل  المل ا اإلل  رطكا 

 ال جارب(ق

كا كيما ي علا  العرض  كفس المعا لل عا ير اللارعة  اط  سلع عاكم اا لم يرع تعريف ااالف لها كا عره اوح ار طالشرطم  ي لن

كيما ي علا  هرا العرض  ي لن طالمحدعة ل ل اظها كا  ح ار ط رطم الادااأ الملركية ل كراع ام  ظب   لتجا ال جاربق 

 :ا كيما يلال ل اظهلل عا ير ال الية المعاكا المحدعة 

يآ  ط  سككككككجككاير  ط  ريفل عككرا العرض ا ككام لعم    ظككب   لتجا ال جككارب ام ك ككة ق1  اعايير اوعلية

سا الريم يح فظلن  حساب الركا افعل طاو ااص ام غير  م   الجظبى  كسيلظ

 قالريم يرلالن  نيارة ال ا الجظب اإلل  رطكا

لل أعل لدخلل السككككككح   يج   ل  او ككككككااص ام غير  م   الجظب ك      ة  ق2

 الركية اا الجظب  جل تاريخ ىك ها  الحملةق 

 ق2018 كجراير 28ح    2018 يظاير 1ام  ادة العرض 

 كرام تاتش  ليظ س  الم اكأة الضل  

 اظها  لكرحة تاتش  ليظ س ل  25,000 سيمة  ريمة  50

 عرا العرض ل   يظحجا ال ك رة ص حية الم اك أ

م تاريخ تجديد تسجيل سياراتهم ا يرلالن  إعخالالريم   ظب   لتجا ال جاربمميا  م    اإل  راك الم احة ظاة 

الادااأ الملركية اإلل  رطكية ل كراع ام  ظب ال ا خ ل اللفحة الااصة  الحملة  جر 

 ق www.adcb.comاإلل  رطكا  الجظب ال ازيارة   لتجا ال جارب  ط  جر 

غير صككحيحة ي م ىعخالها )ا ل تاريخ تجديد تسككجيل السككيارة  ط ر م ال تؤخر  ب اعللااأ 

 كا اإل  جار وغراض السح  ( الهاتف الم حرك  ط  ظلان الجريد اإلل  رطكا 

   قام خ ل الرسائل الظلية الرليرة طالجريد اإلل  رطكا العميل  الفلز ا عار

يم خ ل نحسككا اأ تاتش  ليظ س الااصككة  العم   الفائي م ىضككاكة كرام تاتش  ليظ س كا  أ مريرة عكا الم اك

 (2018اارس  8المررركا )  سجل يم ام تاريخ السح 

 اوطل  الررا ة عرمة ام ُح ِمهم كا طام ال جارب   لتجا  ظب لملتفا يُسككككككم  ال ق1  ح ار ط رطم ىضاكية 

 الحملةق اإل  راك كا عره

 

 وغراض السح قيسم   أك ر ام اشاركة طاحدة ل ل  ميل ال  ق2

 

اظها طي م  لكرحة تاتش  ليظ س ل  25,000ريمة  سككككككيمة   50 سككككككي م السككككككح   ل  ق3

 ىضاك ها كا حساب كرام تاتش  ليظ س الااص  العميلق 

 

 ظد ترديم كاكة المعللااأ المحلل ة  ل  السككككمام  كا الحملة يلاكا العميل المشككككارك ق4

  لاصل اعهق اللجظب   لتجا ال جارب 

 

 

 إل  راك كا العرض خ ل ادة العرضقاطي ردر  حل  ي لن العرض ا ام وب  ميل يفا  معايير اوعلية 
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ق ط ظد ال ردر  حل  لإل كككككك راك كا اإل كككككك راك الم احة ظاة  يج   ل  العميل ال ردر  حل  لإل كككككك راك كا العرض ام خ ل

 المظحجرة  ل  العرضقالعرض  يع جر العميل  د  جل ططاكا  ل  اوح ار طالشرطم 

 

 ا ككككككعارالعميل   الككككككلص العرض ط ب ا اكأة ي م اظحها  ملم  العرض  ام خ ل  اا  ظب   لتجا ال جارب ي لاصككككككل

 ق العميل  الفلز

 

 قاوح ار طالشرطم اإلضاكيةىل   يضار  ياضا العرض 

 

ميل خ ل  ا لم يحال   ها العال الجلائنق طتع جر كا الحسكككككا اأ كرط أ الم اك ىيدا  كرامي م تسكككككليم العميل الم اكأة ام خ ل 

 الم اكأة الغية ط املة طال يحا للعميل الحللل  ل   ب ام تلب الم اك أق ك رة ص حية 

 

تل ف العميل  م اللكا  يجلز للجظب )حسككك  ترديره المحلا( ىل ا   ط سكككح  الم اكأة )سكككلا  كاكأ اسككك حرة  ط اسككك رعة( ىكا 

كا حالة ىسككك جعاعه ام العرض  لاسكككحة الجظب )حسككك  ال ردير المحلا للجظب  ط  ب الرع  طالكككدر مر   معايير اوعلية  طال 

 ثالث للم اكأة(ق

 

س جدال  سحة العميل  يجلز للجظب )حس  ترديره المحلا( ى س رعاععا  لا كا حالة  در تلاكر  ب ا اكأة كليار  ط منئيار كا ط أ ى

 يمة اماثلةق الم اكأة  م اكأة  ط  منايا  خرى كاأ  

 

 اردر ام  جل الجظب  ط  ب الرع  ط الدر مر  ثالث للم اكأةق خر آاا  ب  رض  عرا العرض  يم  الجما ال يجلز

 


