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Emirati Millionaire Savings Account opening Offer
(the “Offer”)

يشكّ ل هذا العرض جزءاً من برنامج مكافآت بنك أبوظبي التجاري
 وتنطبق األحكام والشروط الواردة أدناه على.للصيرفة اإلسالمية
العرض باإلضافة إلى األحكام والشروط الواردة في أحكام وشروط
الخدمات المصرفية لألفراد من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة
اإلسالمية (يمكنك االطالع عليها على الموقع اإللكتروني للبنك
ً أيا، وفيما يخص أي مسائل تتعلق بالعرض.)adcbislamic.com(
.ًوملزمة قانونا
ُ  فسوف تكون قرارات البنك وسجالته نهائية،كانت

The Offer is part of ADCB Islamic Banking Rewards.
Terms and conditions set out herein apply to the Offer
in addition to the terms and conditions set out in ADCB
Islamic Banking Consumer Terms and Conditions
(available on adcbislamic.com). With regards to any
matter in relation to the Offer, whatsoever, ADCB’s
decision and records will be final and legally binding.

 يكون،ما لم يرد تعريف مخالف لها في هذه األحكام والشروط
للكلمات والتعابير الواردة بخط أسود داكن فيما يتعلق بهذا العرض
نفس المعاني المحددة لكل منها في أحكام وشروط الخدمات
المصرفية لألفراد من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة اإلسالمية
(يمكن االطالع عليها في الموقع اإللكتروني للبنك
 يكون للتعابير التالية، وفيما يتعلق بالعرض.)adcbislamic.com
:المعاني المحددة لكل منها فيما يلي

If not otherwise defined herein, capitalized terms
used herein in relation to the Offer shall have the
meaning given to them in ADCB Islamic Banking
Consumer Terms and Conditions available on the
Website adcbislamic.com. In relation to the Offer,
the following terms shall have the meaning set out
below:

:المؤهل ويعني
المنتج
ّ
.المؤهل لهذا العرض هو حساب توفير المليونير اإلماراتي
المنتج
ّ

Eligible Product:
The eligible product for this Offer is Emirati Millionaire
Savings Account.

:مدة امدة العرض وتعني
2022  سبتمبر30  سبتمبر إلى1 الفترة من
.)(كال التاريخين متضمنين

Offer Period:
1st September to 30th September 2022 and both days
are included.

:المكافأة وتعني
 درهم أو أكثر20,000 افتح حساب توفير المليونير اإلماراتي بمبلغ
10,000 من خالل الخدمات المصرفية اإللكترونية للحصول على
.تاتش بوينتس

The Reward:
Open Emirati Millionaire Savings Account with AED
20,000 or more through internet banking and receive
10,000 TouchPoints.

:متوسط الرصيد ويعني
 سيتم احتساب رصيد الحساب في، درهم20,000 متوسط الرصيد هو
 ويتم جمع هذه األرصدة لكافة،نهاية كل يوم حسب سجالت البنك
.أيام الشهر ثم تقسيمها على عدد أيام الشهر

Average balance:
To arrive at the average balance of AED 20,000,
account balance will be calculated at the end of each
day, added up for the number of days in the month and
divided by the number of days in the month as per Bank
records.

:معايير األهلية وتعني
يتوفر العرض حصرياً للعمالء الذين ليس لديهم حساب توفير المليونير
.اإلماراتي

Eligibility Criteria means:
The Offer is exclusive to the customers who don’t hold
Emirati Millionaire Savings.

 سيتم األخذ باالعتبار حساب،إذا فتح أحد العمالء أكثر من حساب واحد
.واحد فقط للتأهل للعرض

If a customer opens more than one account, only one
account will be considered for the Offer.

 درهم أو أكثر خالل20,000 يجب تمويل الحساب بمتوسط رصيد قدره
 سبتمبر30  درهم لغاية20,000 فترة العرض ويجب االحتفاظ بالرصيد
. حتى يتأهل العميل للحصول على مكافآت نقاط تاتش بوينتس2022

The account must be funded with an average balance
of AED 20,000 or more during the Offer period and
AED 20,000 balance must be maintained till
30th September 2022 to be eligible for the TouchPoints
rewards.

.يجب أن يتم فتح الحساب من خالل الخدمات المصرفية اإللكترونية
:مكافأة تاتش بوينتس وتعني
وفقاً ألحكام وشروط برنامج مكافآت نقاط تاتش بوينتس من بنك
أبوظبي التجاري للصيرفة اإلسالمية والتي يمكن االطالع عليها على
.adcbislamic.com موقع البنك

The account opening should be done through internet
banking.
TouchPoints Reward means:
As per ADCB TouchPoints Rewards Program Terms and
Conditions available on adcbislamic.com.
(1)

:قناة القبول وتعني
.وفاء العميل بمعايير األهلية بموجب هذا العرض خالل مدة العرض

Channel of Acceptance means:
Performing the Eligibility Criteria under this Offer by the
Customer during the Offer Period.

:دفع المكافأة ويعني
تضاف نقاط تاتش بوينتس المكافأة إلى رقم التعريف الشخصي الفريد
.2022  أكتوبر31 المؤهل بحلول
للعميل
ّ

Reward Payout means:
TouchPoints rewards that will be credited to eligible
Customer’s unique Customer ID with ADCB by
31st October 2022.

:اإلخطار بالمكافأة ويعني
يحصل جميع العمالء المؤهلين للعرض على مكافآت نقاط تاتش
بوينتس حسب أرقام التعريف الشخصي الفريدة وسوف تظهر
، فعلى سبيل المثال،المكافآت في كشف حساب الشهر التالي
 ستظهر في كشف،2022 المكافأة التي أضيفت في شهر أكتوبر
.2022 حساب شهر نوفمبر

Notification of Reward means:
All eligible customers who have qualified for the Offer
will receive their TouchPoints rewards in their unique
Customer ID which will reflect in their statement of
account in the subsequent month i.e. October 2022 for
the month of November 2022.

(2)

