
 

Terms and Conditions –Al Khair / Sukuk Debt Settlement Campaign  

 الشروط واألحكام –د االلتزامات صكوك لسداالمنتج الخير /  ترويجية لمنتج حملة

The following are the features and terms and conditions of the 
campaign: 
 
1. This offer is only for Al Khair and Sukuk Debt Settlement 

Customers. 
 

2. The following are the features of the campaign: 
 One BMW X5 35i  and three BMW  X1 2.5i xDrive 

M-kit 
 No Processing Fee 
 0.50% discount on reducing balance profit rates 

applicable on May 2017. Such profit rate shall be 
used to calculate the Murabaha profit amount that 
will be stipulated in the relevant Murabaha Sale 
Contract.  

 Up to two free installment postponements every 
year. 

 First installment payment grace period of up to 90 
days.  

  Pre-approved ADIB visa cashback card with 
waived annual fee for first year only. 
 

 Chance to enter a draw to win up to 24 times 
salary upon salary transfer to ADIB. The selection 
of the type of the account to which the salary is 
transferred will be at the full discretion of the 
customer. 

 
3. Campaign is valid from 1st June, 2017 to 31st July, 2017. 
 

 
4. Customers who apply with minimum finance amount of 

AED 100,000/- during campaign period from 1st June, 2017 
to 31th July, 2017 and sign Murabaha Sale Contract till 15th 
August 2017 are eligible for campaign features and prizes. 

 
 

5. Draw date of the campaign is set on 24th August, 2017. 
 
 

6. Salary transfer to ADIB is mandatory within 90 days from 
expiry of the campaign else winner will not be eligible to 
collect the prize.  

 

7. Prize distribution for winners will be subject to completion 
of debt settlement process with other banks and transfer 
of their first monthly salary to ADIB.  

 
8. Prize distribution will be done by maximum of 15th 

November, 2017 upon fulfillment of above terms and 

 :الترويجيةشروط وأحكام الحملة فيما يلي مزايا و
 
 

 لسدادصكوك المتعاملي الخير ول إن هذا العرض متوفر فقط .1
  .االلتزامات

 
 هي كالتالي: الترويجية مزايا الحملة .2
  ةواحدسيارة BMW X5 35i سيارات وثالثةBMW X1 2.5i 

xDrive M-kit   
 رسوم إداريةتوجد  ال 
 0.5 أساس الرصيد المتناقص علىاألرباح معدالت  من% خصم 

. نسبة الربح ستستخدم في حساب مبلغ 2017المطبقة في مايو 

وارد في عقد البيع  ما هوالربح الذي يتم االتفاق عليه ضمن 
 بالمرابحة.

 
  كحد  مرتين عام كل مجانيدفع األقساط بشكل تأجيل إمكانية

  .أقصى
 يوما   90 حتى األولى بتأجيل الدفعة سماح فترة. 

 
 من النقدي لالسترجاع فيزا بطاقة علىللحصول  مسبقة موافقة  

 األولى للسنة معفية من الرسم السنوي اإلسالمي أبوظبي مصرف

 .فقط
 الراتب ضعف 24 إلى يصل بما لفوزل الدخول في السحب فرصة 

. ويخضع اختيار اإلسالمي أبوظبي مصرف  إلى الراتب تحويل عند
 نوعية الحساب الذي يحول إليه الراتب لتقدير المتعامل المطلق.

 
 

 

 
 يوليو 31حتى و 2017 يونيو 1من  الترويجية الحملة هذه تسري .3

2017. 
 

 100,000بقيمة  الذين يقومون بالتقدم بطلب تمويل المتعاملون .4

حتى و 2017 يونيو 1خالل فترة الحملة من كحد أدنى  -درهم/ 

 15 قبلالمرابحة ب البيع على عقدوالتوقيع  2017 يوليو 31

 الترويجية لمزايا الحملة سيكونون مؤهلين، 2017 أغسطس

 .وجوائزها
 

 أغسطس 24هو  الترويجية موعد إجراء السحب الخاص بالحملة .5

2017. 
 

وذلك  ،إلزاميا  تحويل الراتب إلى مصرف أبوظبي اإلسالمي إن  .6
لن يتأهل فإن الفائز  ، وإاليوما  من تاريخ انتهاء الحملة 90خالل 

 . للحصول على جائزته
 

االلتزامات  سداديخضع توزيع الجوائز للفائزين إلى إتمام عملية  .7
إلى األول الشهري   وتحويل الراتب مع المصارف األخرى

 .مصرف أبوظبي اإلسالمي
 

كحد أقصى، وذلك عند  2017 مبرفنو 15سيتم توزيع الجوائز في  .8

 .استيفاء الشروط واألحكام المذكورة أعاله



 
conditions.  

 
9. If the winner becomes ineligible to be granted the prize for 

any reason mentioned herein in these terms and 
conditions, then the prize will be disposed to charity under 
the supervision of Department of Economic Development. 

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

 
 

الرابح غير مؤهل لمنحه الجائزة ألي سبب تم ذكره في  كانإذا  .9
فسيتم صرف الجائزة في الخيرات تحت هذه الشروط واألحكام، 

 االقتصادية.التنمية إشراف دائرة 
 

 
 .للمساهمين أموالمن ع جوائز الحملة يتم دفس .10

 

 

 


