
 

 

Confidential 

 "iPhone الشروط واألحكام الخاصة بسحب جائزة "الفوز بجوائز

  Apple iPhone 12 Pro128G علىئز الفاحيث سيحصل  رابح،واحد   سحبسيكون هناك 

يحتفظ المرّوج بالحق في استبدال الجائزة بجائزة بديلة ذات قيمة مساوية أو أعلى إذا كانت هناك ظروف خارجة عن سيطرة المرّوج  

 .تجعل من الضروري القيام بذلك

عاًما أو أكثر، باستثناء موظفي المرّوج أو   18اإلسالمي الذين تبلغ أعمارهم  مصرف أبوظبي متعامليالسحب على الجائزة مفتوح لجميع  

على السيارة من خالل   في التأمين التكافلي ونيشترك نالذي  عائالتهم أو وكالئهم أو أي طرف ثالث مرتبط مباشرة بإدارة جائزة السحب 

 : بوابة

 ADIB / yallacompare (https: //adib.yallacompare.com/takaful/uae/en/car/vehicle). 

 .سيارة300ل  التأمين التكافلي االشتراك في سيتم اختيار الفائز في غضون أسبوعين بعد 

 .يُسمح بإدخال واحد فقط لكل فرد في جائزة السحب

 .www يتعين على المشاركين في السحب زيارة السحب، للدخول في جائزة 

adib.yallacompare.com/takaful/uae/en/car/vehicle).   باسمهم هملسيارات  التكافلي التأمين في    االشتراكو. 

ال يتحمل المرّوج أي مسؤولية عن اإلدخاالت التي لم تكتمل بنجاح بسبب عطل فني أو عطل في أجهزة الكمبيوتر أو البرامج أو عطل في  

 .األقمار الصناعية أو الشبكة أو الخادم من أي نوع

يوًما من تاريخ  14ق البريد اإللكتروني أو الهاتف )باستخدام التفاصيل المقدمة عند الدخول( في غضون سيتم إخطار الفائزين عن طري 

أيام من إخطاره من   10أيام أخرى إذا لم يتم تلقي أي رد. إذا لم يستجب الفائز للمرّوج في غضون   3أخرى بعد  السحب ذي الصلة ومرة 

 .حق للمرّوج اختيار فائز آخر وفقًا للعملية الموضحة أعالهجائزة الفائز وي  سحب فسيتم   المرّوج،قبل 

 .يعتبر قرار الجهة المروجة بشأن أي جانب من جوانب السحب على الجائزة نهائيًا وملزًما ولن يتم الدخول في أي مراسالت بشأنه

دثت والترويج لذلك على منصته و / أو على  سيقوم المرّوج إما بنشر أو إتاحة المعلومات التي تشير إلى أن جائزة سارية المفعول قد ح

 .وسائل التواصل االجتماعي

 .يعتبر المشاركون قد قبلوا ووافقوا على االلتزام بهذه الشروط واألحكام عند الدخول

 .يحتفظ المرّوج بالحق في رفض الدخول أو رفض منح الجائزة ألي شخص يخالف هذه الشروط واألحكام 

 .إلغاء العرض الترويجي أو إلغائه أو تعليقه أو تعديله عندما يصبح ذلك ضروريًايحتفظ المرّوج بالحق في 

ستتم معالجة البيانات الشخصية التي يتم توفيرها أثناء إجراء السحب على الجائزة هذا بواسطة الجهة المروجة بغرض إدارة سحب  

ذه المعالجة. إذا كنت ال ترغب في معالجة بياناتك الشخصية بهذه  الجائزة هذا. يعتبر الدخول في سحب الجائزة هذا بمثابة موافقتك على ه

 .الطريقة، فيرجى عدم الدخول في السحب على الجوائز

بالقدر المطلوب الستيفاء / تسليم /  إال  لن يتم تمرير البيانات الشخصية التي قدمتها خالل فترة سحب الجائزة هذه إال إلى أطراف ثالثة

 .ال ترغب في معالجة بياناتك الشخصية بهذه الطريقة، فيرجى عدم الدخول في سحب الجائزة هذا ترتيب الجائزة. إذا كنت 

مع فيما لم يرد به نص فيه إلى الحد الذي ال يتعارض   دولة اإلمارات العربية المتحدة  لقوانينيخضع السحب على الجوائز 

والمراجعة   الشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة وفقا لما هو محدد في المعاييرمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية 

  .الداخلية لمصرف أبوظبي اإلسالمي الرقابة الشرعية لجنةكما تفسرها للمؤسسات المالية اإلسالمية 

 


