
رحلة نقل الحسابات إلى البنك األهلي السعودي

وسنبقى على تواصل دائم معكم إلبقائكم على اطالع بمستجدات وتفاصيل كل مرحلة لعملية نقل حسابا�كم إلى البنك األهلي السعودي من 
خالل قنوا�نا الرسمية والتي ال تستدعي منك ا�خاذ أي خطوة حاليًا. علما أن موظفي البنك لن يطلبوا منكم أي معلومات شخصية أو مالية.

*البنك األهلي السعودي شركة مساهمة سعودية خاضع إلش�اف ورقابة   
  البنك المركزي السعودي

رحلة نقل حسابا�كم من مجموعة
سامبا المالية إلى البنك األهلي السعودي

تجهيز 
الحسابات

نقل
الحسابات

تفعيل
الحسابات

بدأنا التجهيز لرحلة نقل حسابا�كم من 
مجموعة سامبا المالية إلى البنك األهلي 

السعودي لنضمن تجربة ف��دة

 دون أي تأ�ير على 
معامالتكم البنكية.

عند اكتمال نقل الحسابات سيتم 
التواصل معكم من قبل البنك على 

م�احل للبدء بتفعيل حسابا�كم الجديدة 
بخطوات بسيطة من خالل القنوات 
اإللكت�ونية أو ب��ارة أقرب ف�ع للبنك 

األهلي السعودي

بعد تفعيل الحسابات سيتم التواصل 
معكم بمدة كافية من قبل البنك للبدء 
بتحو�ل أرصدتكم ومنتجا�كم لحسابكم 
الجديد في البنك األهلي السعودي   

جاري العمل على اصدار بطاقات مدى 
ليتم ارسالها لكم وسيتم ت�ويدكم برسالة 
نصية حين إصدارها ويمكنكم استخدامها 

بعد تفعيل حسابكم الجديد.

بطاقة مدى من
البنك األهلي

السعودي



You will constantly be updated, through our official channels, with the latest developments and details about each of your account migration 
phases to SNB. Our employees will never request from you to share any personal or financial information. 

* The Saudi National Bank a Saudi Joint Stock Company Under the 
   supervision and control of The Saudi Central Bank.

Migration journey of your
Samba account to SNB

Account
Preparation

Account
Migration

Account
Activation

We have started preparing the 
account migration of your accounts at 
Samba Financial Group to the Saudi 

National Bank.

This step will not affect any of
your current banking

transactions at Samba.

Once your account gets activated we 
will contact you to inform you well 

ahead of time on when your balances 
and products will be migrated to your 

new SNB account(s).

Your new SNB mada card will be 
issued and an SMS will be sent 

to you once its dispatched. 
Your card will then be ready for 
use once you activate your new 

account.

mada Card
from SNB

رحلة نقل الحسابات إلى البنك األهلي السعودي

Once the account preparation 
gets completed we will contact 

you to activate your new 
account(s) at SNB through our 

digital channels or by visiting the 
nearest SNB Branch.


