
BUSINESS ALERTS
MAINTENANCE FORM

خدمة الإ�شعارات للأعمال
ا�شتمارة حتديث

Company Nameا�شم ال�شركة

Account Numberرقم احل�شاب

UPDATE OF EXISTING BUSINESS ALERTS REGISTRATION
I/ We hereby authorise you to make the following changes to our 
existing business alerts registration. I/ We hereby agree that this 
application form is subject to the Business Alerts Terms & Conditions

حتديث خدمة الإ�شعارات للأعمال

اأنا/ نحن نخول بنك دبي الإ�شلمي بتحديث خدمة الإ�شعارات للأعمال. اأنا/ نحن نوافق وعلى 

علم باأن طلب التحديث هذا يخ�شع ل�شروط و اأحكام خدمة الإ�شعارات للأعمال.

 CHANGE OF MOBILE NUMBER/ E-MAIL ADDRESS
Please update the mobile number/ e-mail id of below users

 تغيري رقم الهاتف املتحرك/ الربيد الإلكرتوين

يرجى حتديث رقم الهاتف املتحرك/ الربيد الإلكرتوين للم�شتخدم اأدناه

 الربيد الإلكرتوين اجلديد/

New E-mail Address

 رقم الهاتف املتحرك اجلديد/

New Mobile Number

ال�شم الكامل/

Full Name

 REMOVAL OF SERVICE FROM REGISTERED USER
Please cancel the Business Alerts service for the below user

 اإلغاء الإ�شرتاك باخلدمة مل�شتخدم حايل

  يرجى اإلغاء خدمة الإ�شعارات للم�شتخدم اأدناه

 الربيد الإلكرتوين/

E-mail Address

 رقم الهاتف املتحرك/

Mobile Number

ال�شم الكامل/

Full Name

 UNSUBSCRIBE COMPANY FROM SERVICE
Please unsubscribe the above mentioned company from Business 
Alerts due to reason ____________

I understand that all users registered will stop receiving any account 
related SMS/ E-mail notification

  اإلغاء خدمة الإ�شعارات للأعمال

يرجى  اإلغاء خدمة الإ�شعارات للأعمال عن ال�شركة املذكورة اأعله و ذلك ب�شبب 

______________

اأقر مبعرفتي باأنه �شيتم وقف ا�شتلم الإ�شعارات للأعمال عن طريق الر�شائل الن�شية و الربيد 

الإلكرتوين

 CHANGE IN PRIMARY ACCOUNT NUMBER
Please update the primary account for debit of Business Alerts service 
charges to the following account:

  تغيري رقم ح�شاب اخل�شم

يرجى حتديث رقم ح�شاب اخل�شم الرئي�شي خلدمة الإ�شعارات  للإعمال اإىل احل�شاب التايل



 REGISTER ADDITIONAL USER(S) TO SERVICE
Please register the following users for Business Alerts:

 ت�شجيل م�شتخدم اإ�شايف على خدمة  الإ�شعارات للأعمال 

يرجى ت�شجيل امل�شتخدم التايل يف خدمة  الإ�شعارات للأعمال

.321User Noرقم امل�شتخدم

First Nameال�شم الأول

Last Nameال�شم الأخري

05Mobile Number 0505رقم الهاتف املتحرك

اإ�شعار عن طريق الربيد 

الإلكرتوين )خياري(

نعم

ل

Yes

No

نعم

ل

Yes

No

نعم

ل

Yes

No

 E-mail Alerts
Required? Optional

الربيد الإلكرتوين
E-mail Address
If yes selected above

اللغة املف�شلة 
العربية

الإجنليزية

Arabic

English

العربية

الإجنليزية

Arabic

English

العربية

الإجنليزية

Arabic

English
Preferred Language

اأخرت ح�شابات ال�شركة التي 

�شيتم اإ�شعار امل�شتخدم عنها

All كل 

  Accounts احل�شابات 

All كل 

  Accounts احل�شابات 

All كل 

  Accounts احل�شابات 
 Specify accounts
 under company
 relationship that
 user should be
notified about

Select اخرت 

  Accounts احل�شابات 

1.

2.

3.

Select اخرت 

  Accounts احل�شابات 

1.

2.

3.

Select اخرت 

  Accounts احل�شابات 

1.

2.

3.

DECLARATION ت�شريح

I/we hereby apply for the Business Alerts service and confirm that I/
we have read and understood terms & conditions and hereby agree 
to be bound by the same.

Signature for and on behalf of the company

لقد قمنا بتقدمي طلب للت�شجيل يف خدمة الإ�شعارات للأعمال و نوؤكد موافقتنا على الأحكام 

وال�شروط املن�شو�شة

التوقيع بالنيابة عن ال�شركة

SIGNATURE/ التوقيع

ا�شم املخول بالتوقيع

AUTHORISED SIGNATORY NAME

فقط املخول له بالتوقيع من ال�شركة هو من يحق له التوقيع

Only signatories authorised to operate account on behalf of 
company should sign this section

FOR BANK USE ONLYل�شتخدام البنك فقط

Branch Nameا�شم الفرعDateالتاريخ

Staff Nameا�شم املوظفStaff Signatureتوقيع املوظف
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