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1. Offer is valid for a limited period only and 
may be revoked at the Bank’s sole and 
absolute discretion.

2. Gold Card customer must activate and 
perform a successful retail transaction (net 
retail spend) within 60 days from Gold Card 
issuance date to get AED 500 Etihad Holiday 
Voucher. (Cash Transactions, Balance Transfer 
and Cash on Call are not included in this 
offer).

3. Platinum Card customer must activate and 
perform a successful retail transaction (net 
retail spend) within 60 days from Platinum 
Card issuance date to get AED 1,000 Etihad 
Holiday Voucher. (Cash Transactions, Balance 
Transfer and Cash on Call are not included in 
this offer).

4. This offer is applicable for all new 
successful approved Gold and Platinum 
Cards applications submitted between 12th 
of November and 15th of January 2020 only
5. Any ADIB Etihad Guest Cardholder who is 
reapplying for the Card will not qualify for 
Etihad Holiday Vouchers and Signup Etihad 
Guest Additional miles. For the avoidance of 
any doubt, each Cardholder will be eligible 
for sign-up Etihad Guest Miles on one-time 
basis only. If a Cardholder cancels his/her 
Card and successfully re-applies for any ADIB 
Etihad Guest Card, he/she will not be eligible 
for this offer.

6. Self-funded Gold Card holders are eligible 
to get AED 500 Etihad Holiday voucher 
subject to perform a successful retail 
transaction (net retail spend) within 60 days 
from Gold Card issuance date.

7. Self-funded Platinum Card holders are 
eligible to get AED 1,000 Etihad Holiday 
voucher subject to perform a successful 
retail transaction (net retail spend) within 60 
days from Platinum Card issuance date.

8. Etihad Holiday voucher code will be sent 
via SMS to eligible active Cardholder’s 
registered mobile number by June 2020 
subject to meeting the required minimum 
spends.

9. Customers who do not meet the 
requirements in point 2&3 above within the 
time frame specified above (60 days from 
Card issuance date), will not qualify to 
receive the Etihad Holiday voucher. Such 
customers will only be qualified for the sign 
up Etihad Guest miles (35,000 or 7,000 
(self-funded card) miles for Gold Card and 
50,000 or 15,000 (self-funded card) miles for 
Platinum Card).

10. Migrated/Upgraded existing ADIB Card to 
Gold or Platinum Card will not be part of the 
Etihad holiday voucher. But if such customer 
cancels his/her card except ADIB Etihad 
Guest Covered Cards and apply for new Card, 
he/she will be eligible for this promotion.

11. Campaign prizes will be paid from the 
shareholders’ funds

ويمكن  فقط  محدودة  لفترة  العرض  يسري   .1
إلغاؤه وفق االختيار المطلق للمصرف.

من  الذهبية  االتحاد  بطاقة  حامل  على  يجب   .2
البطاقة  تفعيل  ا�سالمي  أبوظبي  مصرف 
(صافي  التجزئة  متاجر  في  معامالت  وإجراء 
ا�نفاق في متاجر التجزئة فقط) في غضون 60 
مصرف  من  البطاقة  إصدار  تاريخ  من  يوم£ 
أبوظبي ا�سالمي للحصول على قسيمة االتحاد 
هذا  يشمل  (ال  درهم.   500 للعطالتبقيمة 
الرصيد  وتحويل  النقدي  السحب  العرض 

والسيولة النقدية عند الطلب).

3. يجب على حامل بطاقة االتحاد البالتينية من 
البطاقة  تفعيل  ا�سالمي  أبوظبي  مصرف 
(صافي  التجزئة  متاجر  في  معامالت  وإجراء 
ا�نفاق في متاجر التجزئة فقط) في غضون 60 
مصرف  من  البطاقة  إصدار  تاريخ  من  يوم£ 
أبوظبي ا�سالمي للحصول على قسيمة االتحاد 
هذا  يشمل  (ال  درهم.   1,000 بقيمة  للعطالت 
الرصيد  وتحويل  النقدي  السحب  العرض 

والسيولة النقدية عند الطلب).

4. يسري هذا العرض على جميع طلبات بطاقات 
الجديدة  والبالتينية  الذهبية  االتحاد  ضيف 
أبوظبي  مصرف  قبل  من  عليها  الموافق 
ا�سالمي والتي تم التقديم عليها في الفترة ما 

بين 12 نوفمبر ولغاية 15 يناير 2020 فقط.

من  االتحاد  ضيف  بطاقة  حامل  يتأهل  لن   .5
طلب£  يقدم  الذي  ا�سالمي  أبوظبي  مصرف 
على  للحصول  جديدة  بطاقة  على  للحصول 
االتحاد  ضيف  وأميال  للعطالت،  االتحاد  قسائم 
الترحيبية. وتفادي£ للشك، سيكون كل  ا�ضافية 
حامل بطاقة مؤهًال للتسجيل في أميال ضيف 
حامل  ألغى  إذا  فقط.  واحدة  مرة  االتحاد 
طلب  تقديم  بنجاح  وأعاد  بطاقته  البطاقة 
االتحاد من مصرف  الحصول على بطاقة ضيف 
لهذا  مؤهًال  يكون  فلن  ا�سالمي،  أبوظبي 

العرض.

من  الذهبية  االتحاد  بطاقات  لحاملي  يحق   .6
ذاتي£  الممولة  ا�سالمي  أبوظبي  مصرف 
بقيمة  للعطالت  االتحاد  قسيمة  على  الحصول 
متاجر  في  معامالت  إجراء  شريطة  درهم   500
التجزئة (صافي ا�نفاق في متاجر التجزئة فقط) 
بطاقة  إصدار  تاريخ  من  يوم£   60 غضون  في 

االتحاد الذهبية من مصرف أبوظبي ا�سالمي.

من  البالتينية  االتحاد  بطاقات  لحاملي  يحق   .7
ذاتي£  الممولة  ا�سالمي  أبوظبي  مصرف 
بقيمة  للعطالت  االتحاد  قسيمة  على  الحصول 
1,000 درهم شريطة إجراء معامالت في متاجر 
التجزئة (صافي ا�نفاق في متاجر التجزئة فقط) 
بطاقة  إصدار  تاريخ  من  يوم£   60 غضون  في 

االتحاد البالتينية من مصرف أبوظبي ا�سالمي.

عبر  االتحاد  عطلة  قسيمة  رمز  إرسال  سيتم   .8
المتحرك  الهاتف  رقم  إلى  قصيرة  نصية  رسالة 
يونيو  بحلول  المؤهل  البطاقة  لحامل  المسجل 
2020 شريطة الوصول إلى الحد ا«دنى الالزم من 

ا�نفاق.

يفي  ال  الذي  البطاقة  حامل  يتأهل  لن   .9
أعاله  و3   2 النقطتين  في  الواردة  بالمتطلبات 
من  يوم£   60) أعاله  المحدد  الزمني  ا�طار  خالل 
قسيمة  على  البطاقة)للحصول  إصدار  تاريخ 
االتحاد للعطالت. سيكون حامل البطاقة مؤهًال 
االتحاد  ضيف  أميال  على  للحصول  فقط 
(البطاقة  7,000ميل  أو   35,000) الترحيبية 
أو   50,000 الذهبية  للبطاقة  ذاتي£)  الممولة 
للبطاقة  ذاتي£)  الممولة  (البطاقة  ميل   15,000

البالتينية).

10. لن تحصل بطاقة مصرف أبوظبي ا�سالمي 
إلى  تحديثها  أو  ترقيتها  تمت  التي  الحالية 
قسيمة  على  البالتينية  أو  الذهبية  البطاقة 
االتحاد للعطالت. ولكن إذا ألغى حامل البطاقة 
االتحاد  ضيف  بطاقات  باستثناء  بطاقته، 
أبوظبي ا�سالمي، وقدم  المغطاة من مصرف 
فسيكون  جديدة،  بطاقة  على  للحصول  طلب£ 

مؤهًال لهذا العرض.

الترويجية  الحملة  جوائز  قيمة  دفع  سيتم   .11
من أموال المساهمين.

Terms and Conditions : الشروط وا�حكام


