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 طلب تحديث رقم الجوال
UPDATE MOBILE NUMBER FORM

الفرع

DATEالتاريخ

BRANCH

SMS Notifications Service خدمة إشعار الرسائل النصية

NAME OF ACCOUNT

CREDIT CARD NO.

E-MAIL ADDRESS

MOBILE NO. 

INTERNATIONAL 
MOBILE NO. 

SIGNATURE

ACCOUNT NUMBER

اسم صاحب الحساب

رقم البطاقة االئتمانية

عنوان البريد اإللكتروني

رقم الجوال

رقم الجوال الدولي

التوقيع

رقم الحساب

NOTE: 
SMS notifications services doesn’t include the one 
time password (OTP) which is considered to be 
one of the multi-verification standards used for 
electronic banking services.

Disclaimer
The Mobile Number provided in this form, will be 
used by the Alawwal Bank in sending you SMS 
Notifications for Account Transactions. and the 
Multi Factor Authentication One Time Password 
SMS (OTP) which is required in the phone banking, 
internet banking service (Alawwal Bank-Online) 
Registration, Forget password, Login, and 
Transactions confirmation. In case of changing this 
Mobile number, please ensure to visit the branch 
and request to update your new mobile Number.
Only one Mobile Number should be provided to be 
used in the SMS Service, please ensure to register 
one number.
You can still receive the service outside the 
Kingdom by enabling the local Number roaming, or 
registering your international Mobile Number.
I hereby authorize Alawwal Bank to consider the 
above mentioned Mobile number(s) for sending the 
SMS Notifications and Multi Factor Authentication 
One Time Password.

مالحظة
خدمة إشعار الرسائل النصية ال تشمل رسائل الرقم السري 
لمرة واحدة والتي تعتبر أحــد معايير التحقــق المتعددة 

التي تســتخدم في الخدمــات البنكية اإللكترونية.

إقرار
ســوف يعتمد البنك األول رقم الهاتــف الجوال المزود 

في النموذج في إرســال رســائل اإلشــعار النصيــة 
لعمليات الحســاب واالســتفادة من الخدمات المقدمة 

عــن طريق الهاتف المجاني وخدمة اإلنترنت المصرفية 
إلرســال رمز التوثيق المطلوب للتسجيل, استعادة كلمة 

المرور, الدخول, وتأكيد العمليات المالية عبر خدمة 
اإلنترنت المصرفية.عند تغير رقم الهاتف الجوال, الرجاء 

زيارة أقرب فرع وطلب التحديث الالزم..
ســوف يعتمد البنك رقم واحــد في خدمة الرســائل 

النصية, الرجاء تسجيل رقم واحد فقط.
يمكن االستمرار في استقبال الخدمة خارج المملكة 

وذلك عبر تفعيل التجوال للهواتف المحلية أو بتسجيل 
رقم هاتف الجوال الدولي.

أنا الموقع أدناه, أفوض البنك األول باعتماد رقم الجــوال 
المذكــور أعــاله إلرســال رســائل اإلشــعار القصيــرة 

ورمزالتوثيق.

Activate Cancel إلغاءتفعيل


