
 

  مراف تساوخرد  کے لیے  دارفاےلاو یندٓما یمسرریغ
 میکسا یڈسبسپا کرام یتموکح

روپے ________________________اه یا   کاروباری آمدنی عی تنخو مجمو 

نٹ نمبر: ________________________اگر ہاں تو، آپ کا اکاوٴ

________________________درخواست گزار (وں)کے دستخط: 

فارم پُر کرے گا۔ بھی یہی ) borrower-coشریک قرض گیر (1

 لیصفت یک تاجارخا /ماہانہ آمدنی 

 )ںیم ےپور مقر(  تاجارخا )ںیم ےپور مقر( تاجارخا
تعلیم کرایہ

  تاجارخارگید یوڻیلڻیز(عالوه از ڻیلی فون)
  تاجارخا ہناہام یعومجمڻیلی فون

  ےثاثا یتاذ
  تیعون یک ںوثاثا روا تالیصفت

  )وت ںوہ رگا ،ےثاثا رگید روا راک ،نیمز(
  تیلام

 

جی نہیں   جی ہاں  صارف ہیں؟ےک)ماناککنیب(بینکآپکیا  

 

____________________:   ربمدرخواست ن ____________________:تاریخ

قرضہ لینے کا مقصد (نشان لگائیں) :

تعمیرتعمیر +پالٹ  یرادیرخ یک ٹیلف /ٹنمڻراپا /ناکم 

 روپے ________________________درخواست گزار کی اپنی رقم بذریعہ ایکویڻی:  

  ________________________رقم:    هدرکدرخواست  ےپور

 :________________________نام  

1



 

 لقن/اصل  تازیواتسد ہبولطم

  لصا  مراف اک تساوخرد یک ےضرق
  لصا  تالیصفت یک پراڈکٹ 

کمپیوڻرائزڈ شناختی کارڈ (جہاں اطالق ہوتا ہو) درخواست گزار اور شریِک کار  نقل ثر دونوں کے موٴ
  لصا )وہ اتوہ قالطا ںاہج( ریواصت نیگنر زئاس ٹروپساپ 2درخواست گزار اور شریِک کار دونوں کی 

  لصا پہلی بار مکان کی ملکیت کا اقرار نامہ
 نقل )وہ دستیابوالی پراپرڻی کی االڻمنٹ، ڻرانسفر اور/ یا ڻائڻل دستاویز (جہاں   ےناج یھکر نہر

ڈائریکٹ ڈیبٹ اتھارڻی (ڈی ڈی اے) اور آجر کی تصدیقی سند جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ تنخواه  اُسی  
قالطا ںاہج( وہ ایل ضرق ےس سج یگ ےئاج ںیم کنیب
  ۔)وہ اتوہ

آمدنی اور ادائیگی کے وسائلاندازاً اگر صارف کے ذرائع  آمدنی  غیر رسمی  ہیں تو  صارف کی  
ات میں سے کسی ایک کی ضرورت ہوگی،کے لیے  ذیل میں درج دستاویز کا تعین کرنے

  ہمان کرایہ •
  یا

کرایہ ادائیگی کا حلف نامہ •
 یا

یوڻیلڻی بلز  •
یا

موبائل فون کے بلز •
یا

اسکول فیس چاالن •
یا

 )ےکساج جس سے اندازاً آمدنی متعین کی(   زیواتسد کوئی اور قابِل قبول  کیاخراجات   •

نقل
 

 لصا
 
نقل
 
نقل
 
نقل
 
نقل

 :اعالن

جب درخواست آگے بڑھے گی تو اندرونی/ بیرونی پالیسی اور ضوابط کے مطابق بینک تمام مطلوبہ اضافی معلومات اور دستاویزات  
  ۔ےہ اتکس رک بلط


