
عرض العمالء الجدد الخاص بتطبيق 
"حياك" من بنك أبوظبي التجاري ("العرض")

 يشــكل هــذا العــرض جــزءًا مــن برنامــج مكافــآت بنــك أبوظبــي التجــاري. تنطبــق األحــكام والشــروط الــواردة أدنــاه علــى العــرض وفيمــا يتعلــق بــه، باإلضافــة إلــى األحــكام 
والشروط الخاصة بالخدمات المصرفية لألفراد لدى بنك أبوظبي التجاري (المتاحة على الموقع: www.adcb.com) بما في ذلك األحكام والشروط المنطبقة على 

برنامج مكافآت بنك أبوظبي التجاري.

مــا لــم يــرد تعريــف مخالــف لهــا فــي هــذه األحــكام والشــروط، يكــون للكلمــات والتعابيــر الــواردة بخــط أســود داكــن فيمــا يتعلــق بهــذا العــرض نفــس المعانــي المحــددة 
لــكل منهــا فــي أحــكام وشــروط الخدمــات المصرفيــة لألفــراد مــن بنــك أبوظبــي التجــاري. وفيمــا يتعلــق بالعــرض، يكــون للتعابيــر التاليــة المعانــي المحــددة لــكل منهــا 

فيما يلي:

يتاح العرض للعمالء الذين يوفون بمعايير األهلية والذين يتقدمون بطلبات لإلستفادة من العرض خالل مدة العرض.

يجب على العميل التقدم بالطلب من خالل قناة القبول. وبمجرد التقدم بطلب لإلستفادة من العرض، يعتبر العميل قد قبل ووافق على األحكام والشروط 
المنطبقة على العرض.

يتواصل بنك أبوظبي التجاري مع العميل، فيما يتعلق بالعرض وأي مكافأة ُتمنح بموجب العرض، من خالل اإلخطار بالمكافأة.

تنطبق األحكام والشروط اإلضافية أيضًا على العرض.

يتم تسليم المكافأة للعميل من خالل دفع المكافأة فقط. تعتبر المكافآت التي ال يطالب بها العميل خالل فترة المطالبة بالمكافأة الغية، وال يحق للعميل 
الحصول على أي من تلك المكافآت.

يجوز للبنك (حسب تقديره المطلق) إلغاء أو سحب المكافأة ( سواء كانت مستحقة أو مستردة) في حال توقف العميل عن الوفاء بمعايير األهلية أو إستبعاده 
من العرض بواسطة البنك (حسب التقدير المطلق للبنك أو أي مورد طرف ثالث أو ُمصدر للمكافأة).

إذا لم تكن المكافأة أو أي جزء منها متاحة في وقت اإلسترداد من قبل العميل، يجوز للبنك (حسب تقديره المطلق) إستبدال المكافأة بمكافأة أو ميزة أخرى 
بقيمة مماثلة.

ال يجوز استخدام هذا العرض بالتزامن مع أي عرض آخر يقدمه بنك أبوظبي التجاري.

يتأهل للحصول على المكافأة العمالء الذين يقومون بفتح حساب جاري (باستثناء الحساب الجاري اإلسالمي) أو حساب   .1
ادخار من خالل تطبيق حياك من بنك أبوظبي التجاري خالل فترة العرض، وإيداع مبلغ 5000 درهم بحد أدنى في حساباتهم 

خالل 30 يومًا من تاريخ فتح الحساب؛ و/أو 
يتأهل للحصول على المكافأة العمالء الذين يقومون بفتح حساب جاري (باستثناء الحساب الجاري اإلسالمي) أو حساب   .2

ادخار من خالل تطبيق حياك من بنك أبوظبي التجاري، وتحويل الراتب الذي ال يقل عن 5000 درهم إلى حسابهم خالل 30 
يومًا من تاريخ فتح الحساب؛ و/أو

يتأهل للحصول على المكافأة العمالء الذين حصلوا على بطاقة ائتمان من خالل تطبيق حياك من بنك أبوظبي التجاري   .3
عندما ينفقون 250 درهم على األقل خالل أول 30 يوم من استالم بطاقة االئتمان. 

يتأهل للحصول على المكافأة العمالء الذين يقومون بفتح حساب جاري إسالمي من خالل تطبيق حياك من بنك أبوظبي   .4
التجاري خالل فترة العرض وفتح حساب التوفير اإلسالمي االلكتروني من خالل الخدمات المصرفية األلكترونية لألفراد من 
بنك أبوظبي التجاري بمبلغ إيداع ال يقل عن 5000 درهم في حساب التوفير اإلسالمي االلكتروني خالل 30 يومًا من تاريخ 

فتح الحساب الجاري اإلسالمي
.

الفترة من 1 فبراير 2019 حتى 31 أغسطس 2019 

عند الوفاء بمعايير األهلية الواردة بالبند 1 أعاله، ُيمنح العميل مكافأة قدرها 50,000 نقطة "تاتش بوينتس"؛ و/أو  •
عند الوفاء بمعايير األهلية الواردة بالبند 2 أعاله، ُيمنح العميل مكافأة قدرها 100,000 نقطة "تاتش بوينتس"؛ و/أو  •

عند الوفاء بمعايير األهلية الواردة بالبند 3 أعاله، ُيمنح العميل مكافأة قدرها 100,000 نقطة "تاتش بوينتس".  •
عند الوفاء بمعايير األهلية الواردة بالبند 4 أعاله، ُيمنح العميل مكافأة قدرها 50,000 نقطة "تاتش بوينتس".  •

غير منطبقة

وفاء العميل بمعايير األهلية الخاصة بتطبيق حياك من بنك أبوظبي التجاري فقط.

ُتذكر المكافأة في كشف حساب نقاط "تاتش بوينتس".

ُتضاف نقاط "تاتش بوينتس" إلى حساب العميل أو رقم تعريف العميل خالل 60 يوم عمل من تاريخ انتهاء مدة العرض 
للعمالء الذين أوفوا بمعايير األهلية. 

يكون حساب العميل/ بطاقة االئتمان مفتوحة وصالحة ومفّعلة حسب األصول وبحالة جيدة في تاريخ دفع المكافأة.

معايير األهلية ويعني:  

مدة العرض ويعني:

المكافأة ويعني: 

فترة المطالبة بالمكافأة 
ويعني:

قناة القبول ويعني:

اإلخطار بالمكافأة ويعني:

دفع المكافأة ويعني:

األحكام والشروط اإلضافية 
ويعني:
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ADCB Hayyak Onboarding Offer (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 or ADCB Rewards Program Terms and Conditions. In relation to the Offer, the following 
terms shall have the meaning set out below:

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.

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. 

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.

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.

1. Customers opening Current Account (excluding Islamic Current Account) or Savings Account 
through the ADCB Hayyak MobileApp during the Offer Period and funding their Account with 
minimum AED 5,000, within 30 days of Account opening date will be eligible for the Reward; 
and/or

2. Customers opening Current Account (excluding Islamic Current Account)  or Savings Account 
through the ADCB Hayyak MobileApp and transferring a minimum salary of AED 5,000 to their 
Account within 30 days of Account opening date will be eligible for the the Reward; and/or

3. Customers who have been issued a Credit Card through the ADCB Hayyak MobileApp, upon 
spending a minimum of AED 250 within the first 30 days of receipt of Credit Card, will be eligible 
for the Reward.

4. Customers opening an Islamic Current Account through the ADCB Hayyak MobileApp during 
the Offer Period and open an Islamic Active Saver account through ADCB Personal Internet 
Banking with a minimum amount of AED 5,000 in the Islamic Active Saver Account, within 30 
days of Islamic Current Account opening date will be eligible for the Reward.

February 1, 2019 to August 31, 2019

• On meeting the Eligibility Criteria at clause 1 above the Customer will be  rewarded with 50,000 
TouchPoints; and/or

• On meeting the Eligibility Criteria at clause 2 above the Customer will be rewarded with 100,000 
TouchPoints; and/or

• On meeting the Eligibility Criteria at clause 3 above the Customer will be rewarded with 100,000 
TouchPoints.

• On meeting the Eligibility Criteria at clause 4 above the Customer will be rewarded with 50,000 
TouchPoints.

Not applicable

Customer’s performance of the Eligibility Criteria through ADCB Hayyak MobileApp only.

Reward shall reflect in the TouchPoints statement.

TouchPoints will be credited to the Customer’s Account or CID within 60 Business Days from the 
end date of the Offer Period for those Customers who have satisfied the Eligibility Criteria.

The Customer’s Account / Credit card shall be open, valid, duly activated and in good standing on 
the date of the Reward Payout.

Eligibility Criteria 
means:

Offer Period means:

Reward means:

Reward Claim Period:

Channel of Acceptance:

Notification of the 
Reward:

Reward Payout means:

Additional Terms and 
Conditions means:
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