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بینک معاوضے کی ٖ فہرست
(سیلز ٹیکس /فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے عالوہ)

ٹریڈ فنانس
الف۔ درآمدات
1۔

لیٹر آف کریڈٹ

کیش لیٹرز آف کریڈٹ

پہلی سہ ماہی یا اس کے

بعد کی ہر سہ ماہی یااس کم از کم

کسی حصے میں

کے کسی حصے میں

الف
( )Iایل سیز  30ملین روپے تک

 0.40فیصد

 0.30فیصد

 2200روپے

 )iiایل سیز  30ملین روپے سے زائد اور 50ملین روپے تک

 0.30فیصد

 0.20فیصد

 2200روپے

 )iiiایل سیز  50ملین روپے سے زائد

 0.20فیصد

 0.15فیصد

 2200روپے

* جو بھی زیادہ ہے
نوٹ - i :اگر ایل سیز  100فیصد نقد مارجن پر کھلوائی جائیں گی تو اس
پرکوئی چارجز نہیں ہوں گئے یا کرنٹ ا کاؤنٹ سے زیادہ حقدارنقد مارجن یا کیش
بیک ٹرانزیکشن کی صورت میں کرنٹ ا کاؤنٹ کے عالوہ  pq ٪0.15 ،کی صورت
میں
 ٪0.15 ، Ist Qrt ٪0.20 - iiاس کے نتیجے میں ہونے والے Qrt Min 2000
کمیشن پر مجموعی طور پر درآمدی کاروبار عزم کو ایک سال میں ایس ایم ای
گاہک کے ذریعہ  M50روپے سے زیادہ سمجھا جائے گا۔
ب۔ EOLs / OTTs

کم سے کم  ٪0.05فی سہ ماہی اور اس سے زیادہ موجودہ کمیشن سے چارج کیا
جائے۔ یا کریڈٹ منظوری کے مطابق۔

ج۔ ریویلیڈیشن کمیشن

ایل سیز کے ختم ہونے پر جب ان کی توثیق کی جاتی ہے ،جیسا کہ نئی ایل
سیلز کھلوانے کی صورت میں متزکرہ باال درج ہے وصول کیا جائے گا۔

د ۔ منتقلی کمیشن

جب ایل سی نئے بینیفشری کو منتقل ہو تو منتقلی کمیشن بلحاظ نئی ایل سی
کھلوانے کی صورت میں مندرجہ باال گو شرح کے مطابق وصول کیا جائے گا۔

کماواتنا ادا کرو سکیم اور
ر ۔()i۔ سپالئر/خریدار کیلئے جتنا
ٰ

قابل ادائیگی
ایل سی کھلوانے کے وقت ایل سی الئیبلٹی کی مکمل رقم جمع
ِ

سال سے زائد ملتوی کردہ ادائیگی ایل سیز جن کی مالیت

مارک اپ جو کہ ایل سی کھلوانے کی تاریخ سے ایل ایل سی کے ختم ہونے کی

 10ملین امریکی ڈالر تک یا مساوی ہو کے تحت کھلنے والی

تاریخ تک کی مدت پر  0.45فیصد فی سہ ماہی یا اس کے کسی حصے میں

ایل سیز

وصول کی جائے گی اس کے بعد کمیشن کم شدہ واجبہ پر آخری اور قطعی قسط
کی ادائیگی تک سہ ماہی بنیاد پر وصول کیا جائے گا۔

کماو اتنا ادا کرو اسکیم اور ایک پہلی سہ ماہی کیلئے  0.40فیصد سہ ماہی یا اس کے کسی حصے میں اور بعد
()ii۔ سپالئر/خریدار کیلئے جتنا
ٰ
سال سے زائد ملتویہ ادا ادائیگی ایل سیز جن کی مالیت 10

قابل ادائیگی سود
ازاں  0.22ہر سہ ماہی کیلئے ایل سی وجہ کی مکمل رقم جمع
ِ

ملین امریکی ڈالر سے زائد یا اس کے مساوی ہو کے تحت

پر ایل سی کھلوانے کی تاریخ سے ایل سی ختم ہونے کی تاریخ تک کی مدت پر

کھلنے والی ایل سیز

وصول کیا جائے گا اس کے بعد کمیشن کم شدہ واضح پر آخری اور قطعی قسط
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کی ادائیگی تک سہ ماہی بنیاد پر وصول کیا جائے گا۔
قابل ادائیگی ایل سیز
()iii۔ بارٹر/امداد/قرضوں کے تحت غیر
ِ

 1فی صد فی سہ ماہی یا ایسے کسی حصے میں بعد ازاں ہر سہ ماہی یا اس کے
کسی حصے میں  0.40فیصد کماز کم  375روپے
 2000روپے فی ترمیم (فلیٹ) یا مندرجہ باال کالم نمبر (الف) اور(د) کے تحت

(ز )۔ ترامیم

کمیشن اگر ترمیم رقم کی بڑھوتی یا شپمنٹ مدت میں توسیع پر مبنی ہو۔
()i۔ سروس چارجز بوقت رجسٹریشن آف کنٹریکٹ /پرچیزآرڈر /پروفورما انوائس

(س)۔ رجسٹریشن آف کنٹریکٹ کے تحت درآمد



تاحد Rs. 30(m) 0.40%



سےزائد ) Rs.30(mتاحد Rs. 50(m) 0.30%



سےزائد Rs:50 (m) 0.20%



 ، ٪ 0.15معاہدہ کی رقم سے قطع نظر  ،کم سے کمRs:1500
(ایس ایم ای صارفین کے لئے)

()ii۔ 1200روپے فی تبدیلی (فلیٹ) یا کمیشن جیساکہ درج کیے گئے چارجز حوالہ
فہرت(س)
اگر رقم/معیاد میں اضافہ ہو۔
ایل سی کی منسوخی (قبل از وقت)  1000روپے (فلیٹ)
()iii۔  1200روپے ماہانہ چارجز امپورٹ کولیکشن /کنٹریکٹ ہنڈلنگ کی مد میں
دستاوزات کی ریٹارمنٹ پر جو ایک ماہ سے زائد التواء رہے ہوں۔
()iv۔ بل کی ادائیگی کے وقت کلیکشن کمیشن 500
نوٹ :کارپوریٹ  /کمرشل قرض دہندگان کے لئے سروس چارجز بزنس ہیڈ کے
ذریعہ نظر ثانی کی جاسکتی ہیں۔

2۔ بلز
(الف)۔اگر بلز یوز انس ایل سی کے تحت ڈران کئے گئے  750روپے فی بل (فلیٹ) بلز کی ریٹائرمنٹ کے وقت قابل وصولی معیادی درآمدی بلز
ہیں

جو کہ ایل سیز کی مدت سے آگے کسی بھی وقت /مدت کے ہوں تو اضافی کمیشن
بشرح  0.15فیصد ماہانہ وصول کیا جائے گا تا ہم اگر بل کی ادائیگی /پختگی کی مدت
اس دوران وقوع پزیر ہوتی ہے جس پر پہلے ہی کمیشن وصول کیا جا چکا ہے تو اس پر
کوئی کمیشن وصول نہیں کیا جائے گا۔
امریکی ڈالر  5ملین مساوی یا اس سے زائد رقم پر ایکسیپٹینس کمیشن  0.08فیصد

(ب) ۔ پر چیز آف اون ایکسپٹیز(او اے پی)

ماہانہ بل کی رقم پر شرح سود ڈیلی پراڈکٹ کی بنیاد پر بمطابق شرح  0.65/1000روپے
بمع پینل کمیشن کے مطابق  0.32فیصد (فلیٹ) ۔

(ج) ۔غیر ملکی  /ملکی درآمدی ایل سیز کے تحت

بل کی رقم پر مارک اپ بمطابق شرح  0.60/1000روپے ڈیلی پراڈیکٹ وصول کیا جائے

اشیاء کی کلیئرنس کیلئے درآمد بلوں کی صورت میں

گا۔

مارک اپ
(کورنگ شیڈول پر درج طے یابی کی تاریخ /ویلیوڈیٹ ،جہاں کہیں الگو ہو ،بائے بیک
دعوی نہ ہونے کی
پرائس کی ادائیگی یا رابطی بینک کی طرف سے رقم کے براہِ راست
ٰ
صورت میں برانچ سے الجمنٹ/ترسیل کی تاریخ سے لے کر بائی بیک پرائس ادائیگی تک
ہو گا۔
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تا ہم بل کی جلد ادائیگی پر مندرجہ زیل متناسب بونس (چھوٹ) دیا جائے گا۔

))i۔ اگر بل  5ایام کے اندر ادا (ریٹائرڈ) ہوتا ہے تو چھوٹ بشرح  0.12/1000روپے ڈیلی
پراڈکٹ کی بنیاد پر متزکرہ باالشرح پر اجازت دی جائے گی۔
()ii۔ اگر بل  16سے  35ایام کے اندر ادا ہوتا ہے تو چھوٹ کی متزکرہ باال نمبر ( )iکے تحت
اجازت نہ دی جائے گی اور چھوٹ  0.02روپے فی  1000روپے یومیہ کی اجازت ہو گی۔
(مدت پر) اور طے یابی کی تاریخ سے مارک اپ بشرح 0.58/1000ڈیلی پراڈکٹ کی بنیاد
پر وصول کیا جائے گا۔
()iii۔ اگر بل  35پینتیسویں دن کے بعد ادا (ریٹائرڈ) ہوتا ہے تو شق نمبر ( )iاور ( )iiکے
تحت الگو چھوٹ کی اجازت نہیں دی جائے گی اور طے یابی کی تاریخ سے مارک اپ
بشرح 0.60/1000روپے ڈیلی پراڈکٹ کی بنیاد پر وصول کیا جائے گا۔
()iv۔متزکرہ باال شرح سے مارک اپ طے یابی کی تاریخ سے لے کر سو فیصد کیش مارجن
ڈپازٹ تک یا بل کی ریٹائرمنٹ تک (جو بھی صورت پہلے ہو) وصول کیا جائے گا۔
نوٹ :خصوصی انتظامات کیلئے بھی ہیڈ آفس سے منظور شدہ مارک اپ وصول کیا جائے
گا۔
د۔ درآمدی ایل سی کے تحت وصول کئے گئے ناقص

( )iاگر چارجز درخواست کنندہ کے کھاتے پر ہوں تو  800روپے فی تضاد فی دستاویز

دستاویزات

وصول کئے جائیں گئے۔
( )iiاگر چارجز بینیفشری کے کھاتے پر ہوں اور رابطی بینک سے وصول کئے جانے ہیں تو
 90مریکی ڈالر فی دستاویز وصول کئے جائیں گئے۔

( )iکولیکشن

 1250روپے

( )iiغیر ادا شدہ واپس کئے گئے آئٹمز

واپس نہیں ہوا 1800/- :روپے نمائندے والے بینک چارجز کے عالوہ۔۔

( )iiiروپے مالیت کے درآمدی بل پر ہینڈلنگ چارجز

ہینڈلنگ چارجز  : 1250/-روپے نمائندے والے بینک چارجز کے عالوہ

ر۔ درآمدی لین دین کے تحت سروس چارجز یعنی

( 0.15 )iفیصد فلیٹ کم از کم  1500روپے

امپورٹ بلز /پی اے ڈی /کلیکشن /کنٹریکٹ /اوپن

( )iiاگر ایل سی  100فیصد نقد مارجن یا غیر منافع بخش کھاتہ میں  100فیصد مارجن

ا کاؤنٹ ( امپورٹ ایڈوانس ادائیگی کو چھوڑ کر)۔

بالک کرنے کے عوض کھلی ہو تو چارجز NILنہیں ہوں گئے۔

س۔ درآمد کے تحت ترسیل بغیر ایل سی کھلوائے یا

 1000روپے (فلیٹ) جمع سوئفٹ  /تیکس چارجز اگر ضرورت ہو تو

کنٹریکٹ رجسٹرڈ کروائے جیسا کہ درآمدی پالیسی
میں درج ہے۔

 4500روپے پلس سوئفٹ چارجز

ص۔ درآمدات کے خالف بیرون ملک فراہم کنندگان کو
ایڈوانس

 2000روپے

ترسیالت زر
ض۔ اے کے بی ایل کے ساتھ ایل سی کے کھلے ہوئے /
معاہدہ رجسٹر کے تحت درآمد دستاویزات کی ادائیگی
پر اثر انداز ہونے کے لئے اگر درآمد کنندہ کسی اور بینک
کے ذریعے غیر ملکی ایکسچینج کا احاطہ کرتا ہے تو
سروس چارجز۔
ط۔ ایل سی یا رجسٹرڈ کنٹریکٹ کے تحت دوسرے

 2000روپے فی این او سی
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بینکوں کو فارن  /ایکسچینج بکنگ یا ترسیل کے لئے
این او سی کا اجراء

 -3دیگر:
الف۔  WeBOC EIFاور FI

 120روپے فی ٹرانزیکشن

ب۔  EIFکی ترسیل اور FI

 600روپے فی ٹرانزیکشن

ج۔ FOC WeBOC EIFاور FI

 1200روپے فی ٹرانزیکشن

د۔ پچھلے سالوں کے لئے بزنس پرفارمنس سرٹیفکیٹ

 1500روپے فی سرٹیفکیٹ

جاری کرنا
نوٹ:
اگر تبادلے کی شرح میں اتار چڑھاؤ اور  /یا "فارورڈ کور" سہولت (کسٹمر کے ذریعہ) کے استعمال کی وجہ سے ایل سی کی ذمہ داری میں اضافہ
ہوتا ہے تو  ،بینک غیر متوقع ایل سی مدت کے لئے بڑھتی ہوئی ذمہ داری پر ایل سی کمیشن سے اوپر کی وصولی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔

برآمدات
1۔ لیٹر آف کریڈٹ
الف۔ ایڈورٹائزنگ

 2000روپے کسٹمر کیلئے

ب۔ ایمنڈ منٹ ایڈوائزنگ

 3000روپےنان کسٹمر کیلئے
 1300روپے کسٹمر کیلئے
 2000روپےنان کسٹمر کیلئے

ج۔ لیٹر آف کریڈٹ کے تحت روپے کے بلوں پر تبادلہ

 0.30فیصد فلیٹ کم از کم  1200روپے

خیال
د۔ تصدیق

انٹر نیشنل ڈویژن کے کئے گئے فیصلے انتظام سے مشروط

ر۔ برآمدی ایل سیز کی منتقلی

 2000روپے

س۔ دوسرے مقامی بینکوں کو نان ریزیڈنٹ روپے

 1000روپے

کاونٹ سے رقم کی واپسی
ا ٰ
ص۔ " "EEسٹیٹمنٹ کی تصدیق

 2000روپے فی فارم

ض۔ لیٹر آف کریڈٹ منسوخی

 2400روپےپلس سوئفٹ چارجز۔

2۔ بلز
الف۔ اگر کاغزات دوسرے بینکوں کو محدود ایل سی

 1250روپے

کے تحت مفاہمت کے لئے بھیجے گئے ہیں۔
ب۔ وصولی کی بنیاد پر بھیجے گئے برآمدی دستاویزات

.i

 0.13فیصد کم سے کم 1000روپے (جو بھی ذیادہ ہو)

کے خالف سروس چارجز (بشمول سافٹ ویئر

.ii

 0.10فیصد سروس والے حصول کم از کم  1000روپے زیر غور
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ایک سال میں ایس ایم ای گاہک کے ذریعہ ایکسپورٹ بزنس 200M :روپے سے زیادہ

بینک کے نوسٹرو ا کاؤنٹس/ایڈوانس پیمنٹ میں پہلے
ہی موصول ہو چکا ہے۔
ج۔ کولیکشن
( )iکلین

 245روپے (ماسوائے ڈا ک)

( )iiدستاویزات (جن پر بینک کوئی مبادلہ آمدنی نہیں  1200روپے (ماسوائے ڈا ک)
کماتا)
دیر سے احساس (سائٹ)
( )iگفت و شنید

 )iمذا کرات  /خریداری )(FBP) (Kibor + 2.5%

( )iiبرآمدات کے خالف ایف ای  25ڈپازٹ میں گفت و

 )iiاگر مالی اعانت کے دنوں میں آمدنی کا احساس نہیں ہوتا ہے تو پھر مالی اعانت سے

شنید  /خریداری  /چھوٹ

زیادہ دنوں میں یا منظورشدہ انتظام کے مطابق کسی بھی تاخیر کے لئے لیبار  +پر مارک
اپ چارج ہوتا ہے.

دیر سے وصولی (استعمال)
( )iگفت و شنید

 )iمذا کرات  /خریداری )(FBP) (Kibor + 2.5%

( )iiبرآمدات کے خالف ایف ای  25ذخائر میں گفت و

 )iiاگر مالی اعانت کے دنوں میں آمدنی کا احساس نہیں ہوتا ہے تو پھر مالی اعانت سے

شنید  /خریداری  /چھوٹ

زیادہ دنوں میں یا منظورشدہ انتظام کے مطابق کسی بھی تاخیر کے لئے لیبار  +پر مارک
اپ چارج ہوتا ہے.

نامناسب دستاویزات کے چارجز
کم سے کم  2000روپے
زیادہ سے زیادہ  ٪0.1کی چھت سے مشروط  5000روپے عالوہ کورئیر کے معاوضے یا
کلین دستاویزات کے معاوضے

منظوری کے مطابق انتظامات۔
کم سے کم  1000روپے
زیادہ سے زیادہ  ٪0.05کی چھت سے مشروط 2500روپے عالوہ کورئیر کے معاوضے یا
منظوری کے مطابق انتظامات۔

3۔ دیگر
الف۔ ڈیوٹی ڈرا بیک کلیمز کی ترتیب

دعوی کم سے کم  1500روپے (جو بھی ذیادہ ہو)
 0.45فیصد
ٰ

ب۔ تبادلے کی کمائی کے بدلے چارجز سنبھالنا جہاں

کم از کم 1200 ، ٪0.12روپے (جو بھی زیادہ ہے)

ایک برآمد کنندہ کسی دوسرے بینک کو غیر ملکی
زرمبادلہ فروخت کرتا ہے جبکہ کلیکشن
کےلیےAKBLکے ذریعے دستاویزات بھیجی جاتی تھیں
ج۔ کرایہ باربرداری پر زراعانت کا کلیم

دعوی کم سے کم  1000روپے
 0.45فیصد
ٰ

د۔  6فیصد" ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ سپورٹ "کیسز پر

دعوی کم سے کم  1500روپے
 0.45فیصد
ٰ

عملی اخراجات
ر۔ ای پی آر سی (ایکسپورٹ پروسیڈزرنیالئزیشن

 600روپے فی سند/سرٹیفیکیٹ

سرٹیفیکیٹ) کا اجراء
س۔ ایکسپورٹ ری فنانس درخواستوں پر عملی

 1000روپے فی درخواست
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اخراجات
ص۔ ایکسپورٹ ری فنانس متبادل کیسز کی انجام دہی  1000روپے فی کس
ض۔ ایل ٹی ایف ایف کے متبادل معامالت سے نمٹنا

 2000روپے فی کس

ط۔ برآمد کے وقت پراسیسنگ چارجزبرآمدی ترقیاتی

 100روپے فی برآمدی بل

سر چارج پر عملی اخراجات

 100روپے فی ٹرانزیکشن

ظ۔  WeBOC EFEفیس FI /فیس

 500روپے فی ٹرانزیکشن

ع۔  EFEکی ترسیلFI /

صفر چارجز

غ۔  EFEکی معیاد کے خاتمے پرFIs /

 0.1٪یا 1350روپے (جو بھی کم ہے)

ف۔ برآمد آگے بڑھیں منتقلی

 1000روپے فی NOC

ق ۔ ایکسپورٹ ری فنانس پارٹ  NOC - 2کے
استحقاق کیلئے
نوٹ:

ایکسپورٹ فنانس سکیم ( )EFSکے تحت فنانسنگ کے لیے مارک اپ کی شرح  IH&SMEFDسرکلر نمبر  11آف  2022کی روشنی میں

بڑھا دی گئی ہے۔

اندرون ملک بینکاری
1۔ اندرون ملک لیٹرز آف کریڈٹ
الف۔ اجراء

( 0.45)iفیصد سہ ماہی یا اس کے کسی حصے میں کم از کم  1500روپے

ب۔ ترمیمات

 2000روپے فی ترمیم (فلیٹ) یا متزکرہ باالشق نمبر ( 1الف) کے تحت کمیشن اگر ترمیم
رقم کی بڑھوتی یا شپمنٹ مدت میں توسیع پر مشتمل ہو

ج۔ دستاویزات پرڈسکریپنسی چارجز (جہاں الگوہوں)
د۔ طے یابی

( )iسائٹ

 3000روپے فلیٹ
 0.40فیصد فلیٹ کم از کم  1000روپے (جو بھی زیادہ ہے)

( )iiیوزانس

 0.45فیصد فلیٹ کم از کم  1000روپے(جو بھی زیادہ ہے)

ر۔ اگر بلز مقامی ایل سی کے تحت معیادی طور پر

بلز کی ریٹائرمنٹ کے وقت  1000روپے فی بل (فلیٹ) وصول کئے جائیں گئے بلز جن کی

بھیجے گئے ہیں

مدت ایل سی کے اجراء کی تاریخ کے بعد کسی بھی وقت سے لے کر ایل سی کی
ادائیگی کی تاریخ تک ہو کے اوپر اضافی کمیشن  0.145فیصد فی مہینہ چارج /وصول
کیا جائے گا تا ہم اگر بل کی ادائیگی /پختگی کی مدت اور اس دوران وقوع پزیر ہوتا ہے
جس پر پہلے ہی کمیشن وصول کیا جا چکا ہے تو اس پر کوئی کمیشن وصول نہیں کیا
جائے گا۔

س۔ معیادی بلوں کی خرید

مندرجہ ذیل نوٹس کی شق نمبر(2الف) اور پوائنٹ ( )iiiکے مطابق چارجز ہوں گے۔

ص۔ آنیوالے ملکی لیٹرز آف کریڈٹ کے

جیسا کہ برآمدی لیٹر آف کریڈٹ کی صورت میں قابل اطالق ہیں۔

ایڈوائزنگ،ترمیمی اور تصدیقی چارجز

2۔ بلز
الف۔ ڈا کو منٹری کولیکشن

 0.40فیصد کم از کم  950روپے (جو بھی زیادہ ہے)

ب۔ ڈا کو منٹری بلز کے عالہ لیٹرز آف کریڈٹ اور کلین

تاریخ خرید سے لے کر محاصل وصول کرنے کی تاریخ تک  0.45فیصد کم از کم 950

بل/ٹریڈ چیکس کے تحت وصل کردہ بلز

روپے(جو بھی زیادہ ہے) پلس مارک اپ

ج۔  LBPخریداری  /ڈسکاؤنٹ مارک اپ
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(کم از کم کیبور  %2.5 +یا جیسا کہ بزنس ہیڈ کے ذریعہ منظور شدہ)۔
نوٹس:
()i

اگر وصولی ایجنٹ بینک کے عالوہ ہے تو وصولی ایجنٹ چارجز اضافی ہوں گئے۔

()ii

تحریر وصولیت کے لئے انسٹرومنٹ کی غیر ادا شدہ واپسی کی صورت میں چارجز  400روپے ہیں۔

()iii

بلز کی خرید/طے یابی پر منظور شدہ مارک اپ کا اطالق ہو گا۔

()iv

تحویلی چارجز  135روپے(فلیٹ)فی پیکٹ/لفافہ یومیہ اگر برانچ میں وصولی کے تین یوم کے اندر کلئیر ہو تو کوئی چارج نیہں۔

()v

متزکرہ باال شق نمبر ()iسے()iiiاور()vکے مطابق دیگر چارجز اضافی ہوں گئے۔

3۔ گارنٹیز
الف۔ شپنگ کمپنیز کو اے ڈبلیو بی کے تحت جہاں

 2000روپے(فلیٹ)( 110فی صد کیش مارجن کے تحت یا دستیاب شدہ حد کے تحت)

حاصل دستاویزات وصول نہ کی گئی ہوں،ڈلیوری آرڈر
کے بدلے میں جاری کردہ گارنٹیاں
ب۔ دیگر گارنٹیز

 0.45فیصد فی سہ ماہی یا اس کے کسی حصے میں کم از کم  1500روپے
فی/ٹرانزیکشن (جو بھی زیادہ ہے)

ج۔ EOLs / OTTs

کم سے کم  ٪0.05فی سہ ماہی اور اس سے زیادہ موجودہ کمیشن سے چارج کیا جائے ،
یا کریڈٹ کی منظوری کے مطابق منظوری دی جائے۔

د۔ کسٹمز کے کلکٹر کے حق میں ضمانتیں جاری کی

 0.60٪فی سہ ماہی

گئیں
ر۔ پبلک سیکٹر کارپوریشن/سرکاری/نیم سرکاری

 0.15فیصد فی سہ ماہی یا اس کے کسی حصے میں

سپانسرڈ ادارے
س -لکویڈ سیکیورٹی کے خالف ضمانتوں پر غور کیا

اگر گارنٹیاں  ٪100نقد مارجن کے مقابلہ میں ہیں یا کرنٹ ا کاؤنٹ سے زیادہ قرض

جاتا ہے

دہندگان ہیں تو  NIL ،چارجز۔ نقد مارجن یا کرنٹ ا کاؤنٹ کے عالوہ  ،نقد پشت پناہی سے
متعلق لین دین کی صورت میں  ،ہر سہ ماہی میں ٪0.15۔

ش۔ ترمیمی چارجز

متزکرہ باالچارجز کے عالہ  1250روپے

دعووں کی انجام دہی
ص۔ گارنٹیوں کے تحت
ٰ

دعووں کے،درخواست گزار سے 4000
ماسوائے کسٹم اتھارٹیز سے وصول کردہ عبوری
ٰ

ض۔ گارنٹیوں کی منسوخی

روپے فلیٹ وصول کئے جائیں گئے۔
 25٪سے زیادہ کیش مارجن کے خالف  -اس کا  Rs. 500 ،NILبغیر کسی نقد مارجن کے۔

گارنٹیوں کے خطوط کی میعاد ختم ہونے تک جاری کردہ تاریخ سے لے کر کمیشن وصول کیا جائے گا۔ کھلی ہوئی ضمانت کی صورت میں  ،جب
تک اصل ضمانت واپس  /جاری نہیں کی جاتی ہے  ،کمیشن پر ( 3بی) ( ،ای) اور (ف) کے مطابق ساالنہ بنیاد پر چارج کیا جاتا رہے گا۔
نوٹ :بینکوں سے جاری کردہ تمام گارنٹیاں/ضما نتیں،مخصوص رقم ختم ہونے کی تاریخ اور جس تاریخ پر دعوے جمع ہوں کی حامل ہوں گی۔
نوٹ :نمائندہ بینکوں کی جانب سے گارنٹیوں کے خالف کمیشن  INDسے منظوری کے تحت ہے۔
بزنس کمٹمنٹ اور رعایتی کمیشن

سہولت پیش کش خط میں ساالنہ حجم کا پتہ لگانا اور دستاویزی دستاویز (پختہ عزم)
کیا جائے گا۔ پرعزم کاروبار کی راہ میں ناکام ہونے پر  ،صارف اس بیلب کمیشن کو سلیب
(ایس او سی کے مطابق) کے مطابق ادائیگی کرے گا جو اصل حجم کے مطابق الگو ہوتا
ہے۔ سہولیات کی تجدید کے وقت بیلنس کمیشن کی وصولی ہوگی۔
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عمومی بینکاری (غیر ملکی)

ترسیالت زر
الف۔ ٰآوٹ ورڈ

( )iایف ڈی ڈی،امریکی ڈالر  30جمع سوئفٹ چارجز بشرح امریکی ڈالر  5فی میسج یا
پاکستانی روپے کے مساوی اگر کھاتے ہیں رقم  5ایام تک نہ رکھی جائے تو 0.4فیصد کا
اطالق ہو گا۔
()iiایف ٹی ٹی/امریکی  35ڈالر جمع سوئفٹ چارجز بشرح امریکی ڈالر  13فی میسج یا
پاکستانی روپے کے مساوی اگر کھاتے ہیں رقم  5ایام تک نہ رکھی جائے تو 0.4فیصد کا
اطالق ہو گا۔

ب۔ ( )iانورڈ

اگر محاصل ھمارے بینک کے ساتھ کھاتے میں رکھے گئے ہیں تو صفر وگرنہ امریکی ڈالر
5فلیٹ چارج یا مساوی

( )iiگھریلو ترسیالت زر

صفر چارجز(جب ٹی ٹی کی درخواست دی گئی ہو تو ماسوائے منی آرڈر یا ٹیلیگرام
چارجز)

ج۔ ڈیمانڈ ڈرافٹ کی تنسیخ

امریکی ڈالر  20جمع سوئفٹ چارجز بشرح امریکی ڈالر  5یا مساوی

د۔ ڈوپلیکیٹ ڈیمانڈ ڈرافٹ کا اجراء (دیگر)(،گمشدہ کے امریکی ڈالر  20جمع سوئفٹ چارجز بشرح امریکی ڈالر  5یا مساوی
بدلے میں)
ر۔ کھاتہ داروں کی جانب سے زرمبادلہ کے اجازت نامے

 1800روپے فی اجازت نامہ

س۔ طالب علموں کے کیسز کی رجسٹریشن

امریکی ڈالر  70فی کیس اور تجدیدی فیس امریکی ڈالر  50یا مساوی

ص۔ فارن کرنسی کھاتے میں نقد ڈپازٹ

NILچارجز

ب۔ کلیرنگ بزریعہ
1۔مقامی امریکی ڈالر کے چیکس
)آوٹ ورڈ کلیرنک (ادا شدہ)
(ٰ i

امریکی ڈالر  15فی آئٹم جمع ڈا ک

(ٰ )iiآوٹ ورڈ کلیرنک (واپسی)

امریکی ڈالر  20فی آئٹم جمع ڈا ک

( )iiiانورڈ کلیرنک (اداشدہ)

امریکی ڈالر  8.5فی آئٹم

( )ivانورڈ کلیرنک (واپسی)

امریکی ڈالر  15فی آئٹم

ج۔ کولیکشن بزریعہ رابچی بینک
( )iغیر ملکی کرنسی چیکس کی کولیکشن بزریعہ

امریکی ڈالر 20فی چیک جمع رابطی بینک کے وقعی اخراجات

رابطی بینک

د۔ غیر ملکی بلز کی خرید
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( )iٹریولز چیکس(ماسوائے/عالوہ امریکن ایکسپریس)

 0.75فیصد کم سے کم  10امریکی ڈالر یا پاکستانی راپے کے مساوی

( )iiچیکس،ڈرافٹس،آئی ایم اوردیگرخریداربرائےغیر

امریکی ڈالر 30جمع فی الواقع کوریئراخراجات(رابطی بینک چارجزاضافی ہوں)گے)

ملکی کرنسی کھاتے

ر۔ ڈا ک/ٹیلیگرام/ٹیلی فون/سوئفٹ/ٹیلکس/فیکس اورکورئیر کے اخراجات
1۔ رابطی اخراجات

اصل

2۔ ڈا ک

 500روپے

3۔ کورئیر سروس

 5,000روپے فلیٹ

4۔ سوئفٹ/ٹیلکس/کیبل اخراجات
الف۔ ایل سی کا مکمل متن و دیگر

 2000روپے فلیٹ

ب۔ چھوٹے پیغامات(مثال کے طور پر ایل سی ترمیم

 1000روپے فلیٹ

ودیگر)
ج۔ دوسرے چھوٹے پیغامات

 1000روپے فلیٹ

5۔ ٹیلی فون اور فیکس اخراجات

 1000روپے فلیٹ

6۔ کولیکشن کے لئےبھیجے گئےغیرملکی بلزکی

 1000روپے فلیٹ

غیراداشدہ واپسی
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عمومی بینکاری(اندرون ملک)
الف ۔ ریمیٹنسز
1۔ پے آرڈر
(الف)پے آرڈر کی تنسیخ

( 450 )iروپے ا کائونٹ ہولڈر کیلئے
کاونٹ ہولڈرز کیلئے
(650 )iiروپےنان ا ٰ

2۔ بینکرز چیک
(الف) بینکرز چیک کا اجراء

تمام  AKBLا کاؤنٹ ہولڈرز کے لیے مفت

(ب)بینکرزچیک کی تنسیخ

کاونٹ ہولڈرز کیلئے 450روپے(ا کاؤنٹ ہولڈرز کے لیے)
( )iا ٰ
کاونٹ ہولڈرز کیلئے 650روپے(غیر کھاتہ داروں کے لیے)
( )iiنان ا ٰ

(ج) ڈوپلیکیٹ بینکرز چیک کا اجراء

کاونٹ ہولڈرز کیلئے700روپے(ا کاؤنٹ ہولڈرز کے لیے)
( )iا ٰ
کاونٹ ہولڈرز کیلئے800روپے(غیر کھاتہ داروں کے لیے)
( )iiنان ا ٰ

(د) بینکرز چیک کا اجراء بزریعہ آئی نیٹ بینکاری

تمام  AKBLا کاؤنٹ ہولڈرز کے لیے مفت

نوٹ:
تعلیمی ادارے،ایچ ای سی/بورڈ کو فیس/واجبات کی ادائیگی کیلئےپےآرڈرزکسی دوسرےمتعلقہ/انٹرجنٹ کےاجراء پرچارجز،فیس/واجبات
کے0.5فیصد سے ہوں گےیا25روپےجوبھی کم ہووحوالہ ہیڈآفس سرکلرنمبر 1879بتاریخ 13اگست 2009عیسوی

 IVبینک کی شاخوں کے درمیان آن الئن رقم نکلوانا/جمع کروانا
الف۔ رقم نکلوانا

تمام  AKBLا کاؤنٹ ہولڈرز کے لیے مفت

ج۔ ڈیپازٹ

تمام  AKBLا کاؤنٹ ہولڈرز کے لیے مفت

 Vبینک کی شاخوں کے درمیان آن الئں منتقلی
الف۔ برانچز کے درمیان آن الئں منتقلی

صفر

کاونٹ(کمپنیوں کیلئےجوہیڈآفس کی
ب۔ کولیکشن ا ٰ

کیس ٹو کیس بیسز پر ہیڈ آفس کی منظوری کے تحت

منظوری سےکھلے ہوں)
نوٹ ) i( :ایک شہر (جیسا کہ راولپنڈی/اسالم آباد ایک شہر تصور کیا جاتا ہے)کے درمیان آن الئن رقم نکلوانا،جمع کروانا/منتقلی پر کوئی چارج
نہیں ہیں۔
نوٹ )ii( :روایتی شاخوں کاؤنٹروں کا استعمال کرتے ہوئے اسالمی بینکاری کرنٹ ا کاؤنٹ ہولڈرز کے لئے انٹر برانچ کیش ڈپازٹ اور انخالء اور آن
الئن ٹرانسفر پر کوئی معاوضہ نہیں ہے۔

 VIگھریلو ترسیالت زر
الف۔ سرٹیفکیٹ کا اجراء (اگر ٹرانزکشن کی میعاد ایک

 600روپے (فی سرٹیفکیٹ)

سال سے ذیادہ ہو)

کرنٹ ا کاؤنٹس (تمام اقسام)
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چیک واپسی چارجز NIL
(صرف ظاہری کلیئرنگ  /مجموعہ)
بینکر چیک جاری کرنا  //منسوخی NIL
چیک کتاب جاری کرنے کے لئے  NILوصول کرتے ہیں
آن الئن نقد رقم نکالنے کے چارجز NIL

ب۔ بلز
1۔ کولیکشنز(بشمول چیکس)

( 1،000،000 )iروپے تک  0.15فیصد کم سے کم  240روپے
( 1،000،000 )iiروپے سے زائد  0.080فیصد فلیٹ

2۔ شہروں کے درمیان چیکس کی کولیکشن بزریعہ

 240روپے فیصد فی آئٹم

نفٹ
1۔ بلز ،چیکس دیگر کی خریداری(دوسرے

 0.50فیصد کم سے کم  600روپے(جمع منظور شدہ مارک اپ)

چیکس/ڈیمانڈانسٹرومنٹس)
نوٹ :الف۔اگر کولیکٹنگ ایجنٹ بینک کے عالوہ ہے تو وصولیاتی ایجنٹ کے چارجز اضافی ہں گے۔
ب۔ انسٹرومنٹ کی غیر اداشدہ واپسیکی صورت میں کلین کولیکشن پر  65روپے چارجز ہیں۔
ج۔ بلز خریداری/طےیابہ پر منظور شدہ مارک اپ الگو ہو گا۔
د۔ پاکستانی روپے کے چیکس جو کہ ایک شہر میں(راولپینڈی/اسالمآباد کو ایک شہر تصور کیا جاتا ہے) بزریعہ کلیئرنگ کیلئے بھیجے جائیں گے ان
پر کئی چارجز نہیں ہیں۔
ج۔ سیف ڈپازٹ الکر

سیف ڈپازٹ الکر کیلئے فیس(پیشگی وصول کی جائے گی یا بلحاظ
ساالنہ/ششماہی/سہ ماہی مدت جو بھی صورت ہو وصول کی جائے گی

الف۔ ( )iچھوٹا الکر

 4500روپے ساالنہ یا 50000روپے قابل واپسی سیکورٹی ڈپازٹ پر کوئی چارجز نہیں

( )iiدرمیانہ الکر

 6500روپے ساالنہ یا 60000روپے قابل واپسی سیکورٹی ڈپازٹ پر کوئی چارجز نہیں

( )iiiبڑا الکر

 8500روپے ساالنہ یا 100000روپے قابل واپسی سیکورٹی ڈپازٹ پر کوئی چارجز نہیں

( )ivاضافی بڑا ایکس ایل(")16" X16الکر

 15600روپے ساالنہ یا 150000روپے قابل واپسی سیکورٹی ڈپازٹ پر کوئی چارجز نہیں

( )vاضافی بڑا ایکس ایکس ایل(")16" X31الکر

 18000روپے ساالنہ یا 175000روپے قابل واپسی سیکورٹی ڈپازٹ پر کوئی چارجز نہیں۔

ب۔ سیکیورٹی ڈپازٹ

 10000روپے فی الکران الکر مالکان کیلئے جو ساالنہ فیس کی ادائیگی کو یکمشت
سیکیورٹی ڈیپازٹ پر ترجیح دیں گے۔

ج۔ الکر توڑنے کے چارجز

اصل چارجز جمع  5000روپے سروس چارجز

د۔ تاخیر ادائیگی چارجز

 400روپے فی مہینہ یا اس کا کوئی حصہ زیادہ سے زیادہ ایک سال کا کرایہ

نوٹ :کی ڈپازٹ کی نئی رقم صرف ان الکرز پر الگو ہے جن کا اجازت نامہ یکم جوالئی  2019کے بعد لیا گیا ہو۔
د۔ یوٹیلیٹی بلز(پی ٹی سی ایل،واپڈا،ایس این گی پی ایل)
(مزید معالمات کیلئے مہربانی فرما کر ہدایت نامہ نمبر 1115اور  1527سے رجوع کریں)
الف۔ سروس چارجز

 8روپے فی بل (یوٹیلیٹی کمپنیوں سےقابل ادا)
 9روپے فی پی ٹی سی ایل بل (پی ٹی سی ایل کمپنی کے ذریعہ قابل ادائیگی)

ب۔ چیک وصولیات/واپسی چارجز

صفر
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آلٹرنیٹ ڈلیوری چینل
1۔ ویزا ڈیبٹ کارڈ(بیسک اور سپلیمنٹری)
الف۔ اجراء فیس
( )iکالسک

1,500روپے

( )iiگولڈ

 1,800روپے

ب۔ ساالنہ سروس فیس
( )iکالسک

1,500روپے

( )iiگولڈ

 1,800روپے

ج۔ تبدیلی/متبادل
( )iکالسک

1,500روپے

( )iiگولڈ

 1,800روپے

سی/واوچر باز یافتی چارجز
د۔ آر او
ٰ
( )iمقامی

 300روپے

( )iiبین االقوامی

 600روپے

ر۔چارج بیک پروسیسنگ فیس

مقامی ٹرانزیکشن


کم از کم 250روپے یا اصل

بین االقوامی ٹرانزیکشن

ز۔ بین االقوامی  POSٹرانزیکشن چارجز

کم از کم 475روپے یا اصل

کل رقم کا  3.25فیصد

2۔ یونین پے چپ ڈیبٹ کارڈ (بنیادی اور اضافی)
الف۔ اجراء فیس
( )iکالسک

 1400روپے

( )iiگولڈ

 1500روپے

ب۔ ساالنہ سروس فیس
( )iکالسک

 1400روپے

( )iiگولڈ

 1500روپے

ج۔ تبدیلی/متبادل
( )iکالسک

 1350روپے

( )iiگولڈ

 1500روپے

د۔  /ROCووچر درستی چارجز
( )iمقامی

 300روپے

()iiبین االقوامی

 600روپے

ر۔ چارج بیک پروسیسنگ فیس
مقامی ٹرانزیکشن

250روپے یا اصل الگت
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3۔ پے پاک ڈیبٹ کارڈ (بنیادی اور اضافی)
الف۔ اجراء فیس
( )iسلور

850روپے

( )iiگولڈ

 1,200روپے

ب۔ ساالنہ سروس فیس
( )iسلور

850روپے

( )iiگولڈ

 1,200روپے

ج۔ تبدیلی/متبادل
( )iسلور

850روپے

( )iiگولڈ

 1,200روپے

د۔  /ROCووچر درستی چارجز
اصل میں

( )iمقامی
ر۔ چارج بیک پروسیسنگ فیس

کم از کم 250روپے یا اصل

مقامی ٹرانزیکشن

4۔ اے ٹی ایم سروسز
نقد رقم نکلوانے کی فیس
( )iعسکری بینک اے ٹی ایم

مفت

( )iiبزریعہ  1لنک رکنبینک اے ٹی ایم

 23.44روپے فی ٹرانزیکشن

) (iiiانڈیپنڈنٹ سروس فراہم کرنے والے اے ٹی ایم

سے

( )ivبین االقوامی اے ٹی ایم

 23.44روپے فی ٹرانزیکشن
 350روپے فی ٹرانزیکشن یا ٹرانزیکشن رقم کا  3.50فیصد(جو بھی زیادہ ہو)

بیلنس معلوم کرنے کی فیس
( )iبزریعہ عسکری بینک اے ٹی ایم

مفت

( )iiبزریعہ  1لنک رکن بینک اے ٹی ایم

 3.13روپے

( )iiiبین االقوامی

 200روپے

اے ٹی ایم کی رسیدیں پرنٹنگ -نقد رقم کی واپسی

 2.5روپے فی ٹرانزیکشن

 /بیلنس انکوائری (دونوں اور ہم سے لین دین)
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5۔ رقم کی منتقلی بزریعہ اے ٹی ایم/آئی نیٹ بینکاری/آئی وی آر،کال سنٹر
( )iآئی نیٹ بینکنگ کے اندراج کے معاوضے

فری

( )iiڈیجیٹل چینلز کے ذریعہ لین دین کیا گیا۔
 -ایس ایم ایس الرٹ

فری

 -ای میل الرٹ

فری
آئی نیٹ /موبائل بینکیگIVR /

برانچوں کے مابین رقم کی منتقلی

اے ٹی ایم

بینک کے مابین رقم کی منتقلی

( )iکرنٹ/منافع بخش ا کاؤنٹ ہولڈرز کیلئے

فری

اے ٹی ایم

ATM
فری

آئی نیٹ /موبائل

بینکیگIVR /
 0.1٪یا  200/-روپے جو بھی کم ہے ایک مہینے میں  25000/-روپے سے زیادہ رقم پر
 Raast IDکے ذریعے انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر

فری

بیکن ہاؤس اسکول سسٹم (بی ایس ایس) ٹرانزیکشن  25روپےفی ٹرانزیکشن
فیس
سرمایہ کاری کا سرٹیفکیٹ
قبل از وقت انکشمنٹ چارجز

 0.01٪سرمایہ کاری کی گئی رقم
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صافی بینکاری خدمات
1۔ پرسنل فنانس
الف۔ پراسیسنگ فیس

( )iکلین قرضہ رقم کا  1.25فیصد یا  4500روپے جو بھی زیادہ ہو(بشمول
قانونی اور دستاویزات چارجز)
( )iiٹاپ اپ کے لیے پروسیسنگ فیس روپے ( 1,200مقررہ)

ب۔ قانونی اوردستاوی چارجز

اصل الگت

ج۔ تاخیر ادائیگی چارجز

 1500روپے فی انسٹانس

د۔ چیک واپسی چارجز

صفر

ر۔بیلون ادائیگی چارجز

پہالسال 9.5فیصد بیلون ادائیگی رقم کا
دوسرا سال 7.0فیصد بیلون ادائیگی رقم کا
تیسرا سال یا ذائد  5.5فیصد بیلون ادائیگی رقم کا

ہ۔ عاجالنہ ادائیگی چارجز

پہالسال 9.5فیصدبقایا ایستادہ رقم کا
دوسرا سال 7.0فیصدبقایا ایستادہ رقم کا
تیسرا سال یا ذائد  5.5فیصدبقایا ایستادہ رقم کا

انشورنس چارجز

اصل میں

(کارپوریٹ معاہدہ بشمول مسلح افواج کے اہلکاروں کیلئے فیس طے شدہ قواعد کے مطابق الگو ہو گا)

2۔ سمارٹ کیش
الف۔ پروسیسنگ فیس

()iکلین ۔قرضہ رقم کا2فیصد کم از کم 5000روپے(بشمول قانونی دستاویزی
چارجز)
( )iiسیکورڈ۔ قرضہ رقم کا  1.50زیادہ سے زیادہ 6000روپے تک(بشمول
قانونی دستاویزی چارجز بلحاظ حقیقی)

ب۔ ساالنہ/تجدید فیس

 6200روپے

ج۔ انہاسمنٹ/چارجز

بڑھوتی رقم کا 1.50فیصد کم از کم 6200روپے

د۔ چیک واپسی چارجز

 1500روپے فی چیک

ر۔ تاخیر ادائیگی چارجز

 1000روپے فی انسٹانس
(کارپوریٹ معاہدہ بشمول مسلح افواج کے اہلکاروں کیلئے فیس طے شدہ
قواعد کے مطابق الگو ہو گا)

بیلنس سرٹیفکیٹ /ڈوپلیکیٹ NOC

 1000روپے

.3قرضہ برائے رہن
الف۔ پروسیسنگ فیس

 9000روپے BTF ،کےلیے  6000روپے( ،میرا پاکستان میرا گھر 6000روپے)

ب۔ قانونی دستاوی/قدرینہ/تخمینہ آمدنی چارجز

اصل پر

ج۔ تاخیر ادائیگی چارجز

 1500روپے (فلیٹ)

صفحہ 17 / 33

عسکری بینک لمیٹیڈ

بینک معاوضے کی ٖ فہرست
(سیلز ٹیکس /فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے عالوہ)

موءثر تاریخ یکم جنوری 2023

د۔ چیک واپسی چارجز

صفر

ر۔ قبل ازوقت برطرفی چارجز

الف۔ قرضہ خواہ کی جانب سے قبل ازوقت تصفیہ کرنے کی صورت میں
مندرجہ ذیل چارجز الگو ہوں گے۔
()iپہلے سال:ایستادہ بقایا پر  7.0فیصد تک
( )iiدوسرے سال:ایستادہ بقایاپر 6.0فیصد تک
( )iiiتیسرے سال اوراس کے بعد ایستادہ بقایا پر  5.0فیصد تک
ب۔ قطع نظر مدت وقت بقایا کی دوسرے بینک میں منتقلی کی صورت میں
 10فیصد تک
پ۔ میرا پاکستان میرا گھر سکیم۔ صفر

ص۔ بیلون ادائیگی

()iپہلے سال7 :فیصد تک بیلون ادائیگی رقم
( )iiدوسرے سال6.0 :فیصد تک بیلون ادائیگی رقم
( )iiiتیسرے سال :5.0فیصد تک بیلون ادائیگی رقم
(ایک سال کے دوران زیادہ سے زیادہ  2بیلون ادائیگیوں کی اجازت ہے۔ اضافی بیلون
ادائیگی  15فیصد پر چارج کی جائے گی  ،قطع نظر قرض کی فراہمی کے سال سے۔)

میرا پاکستان میرا گھر سکیم۔ صفر
بیلنس سرٹیفکیٹ /ڈوپلیکیٹ NOC

 1000روپے

انشورنس چارجز

اصل میں

نوٹ :مسلح افواج سمیت کارپوریٹ ڈیلوں کے لئے  ،متفقہ کارپوریٹ انتظامات کے مطابق چارجز کا اطالق ہوگا۔

4۔ آٹو فنانس
الف۔ پروسیسنگ فیس بشمول قانونی دستاویزی

فنانس کی رقم ایک ملین تک  8000روپے

چارجز

فنانس کی رقم ایک ملین سے دو ملین تک  10000روپے
فنانس کی رقم دو ملین سےزائد  12000روپے
ابل واپسی ہوگی اگرڈائون پیمنٹ رقم کی ادائیگی کسٹمر نے کی ہو)
(رقم نا ق ِ

ب۔ تخمینہ آمدنی چارجز

اصل الگت یا ذیادہ سے ذیادہ  4000روپے

ج۔ قبل از وقت برطرفی چارجز

 )iپہال سال Prin OS %7.0
 )iiدوسرا سال Prin OS %6.0
 )iiiتیسرا سال اور اس کے بعد Prin OS %5.0

د۔ بیلون ادائیگی

 )iپہال سال  BPAکا %7.0
 )iiدوسرا سال BPA %6.0
 )iiiتیسرا سال اور اس کے بعد  BPAکا %5.0
ایک سال کے دوران زیادہ سے زیادہ  2بیلون ادائیگیوں کی اجازت ہے۔ اضافی
بیلون ادائیگی  10فیصد پر چارج کی جائے گی  ،قطع نظر قرض کی فراہمی کے
سال سے۔)

ر۔ چیک واپسی چارجز

صفر
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س۔ تاخیر ادائیگی چارجز

 1500روپے فی انسٹانس

ص۔ ری پوزیشن/جبری ملکیت چارجز

اصل الگت یا زیادہ سے زیادہ  80000روپے

ط۔ ٹریکر چارجز

صفر

ع۔ قانونی چارہ جوئی چارجز(اگر کوئی ہوں)

اصل پر

ف۔ جامع انشورنس چارجز

اصل پر

ک۔ این او سی کی نقل/توثیق چارجز

 1,500روپے

گ -وہیکل رجسٹریشن سروس چارجز (تیسرے فریق

اصل یا  5000روپے (جو بھی کم ہو)

موءثر تاریخ یکم جنوری 2023

کی ادائیگی)
ل -سیکیورٹی ٹرانزیکشن رجسٹری (ایس ٹی آر) میں

* اصل

سکیورٹی مفادات کے اندراج کے لئے فیس بشمول
ابتدائی  ،ترمیم  ،معطلی کے چارجز وغیرہ۔
* ایس ای سی پی کے ذریعہ ایس ٹی آر ویب سائٹ ( )https://str.secp.gov.pk/public/fees.aspxمیں فراہم کردہ فیس کے مطابق۔
نوٹ :مسلح افواج سمیت کارپوریٹ ڈیلوں کے لئے  ،متفقہ کارپوریٹ انتظامات کے مطابق چارجز کا اطالق ہوگا۔
 .5تنخواہ کی بنیاد پر  AKBLکا ایڈوانس (ڈیجیٹل پروڈکٹ)
پروسیسنگ فیس

لین دین کی رقم کا  %3یا روپے۔  ،-/750جو بھی زیادہ ہو۔
لین دین کی رقم کا  %3یا روپے۔  ،-/750جو بھی زیادہ ہو (فی مثال/فی

تاخیر سے ادائیگی کا جرمانہ /چارجز

مہینہ صرف  2ماہ تک)۔
اس کے بعد ،قرض کی حتمی ایڈجسٹمنٹ تک  %25ساالنہ پر بقایا اصل رقم
پر جرمانہ وصول کیا جائے گا۔

مارک اپ کی شرح

 %0مارک اپ

قبل از وقت ختم کرنے کے چارجز

کوئی اضافی چارجز نہیں۔

عسکری ماسڑ کارڈ
 -1ساالنہ فیس
ا -کالسک کارڈ

3,750 /روپے (جاری  /تجدید کے  3ماہ کے اندر کل حد کے  ٪30استعمال پرچھوٹ)

ب -گولڈ کارڈ

 7,500 /روپے (جاری کرنے  /تجدید کے  3ماہ کے اندر کل حد کے ٪30استعمال پر چھوٹ)

ج -پال ٹینیم کارڈ

 11,000 /روپے (جاری  /تجدید کے  3ماہ کے اندر کل حد کے  ٪30استعمال پرچھوٹ)

د -ورلڈ کارڈ

14,000 /-روپے ساالنہ

ر -سپلیمینٹری کارڈ کالسک

 2,200 /روپے (جاری  /تجدید کے  3ماہ کے اندر کل حد کے  ٪15استعمال پرچھوٹ)

س -سپلیمینٹری کارڈ گولڈ

 3,750 /روپے (جاری  /تجدید کے  3ماہ کے اندر کل حد کے  ٪15استعمال پرصفحہ 19 / 33
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چھوٹ)
ص -سپلیمینٹری کارڈ پالٹینیم

 5,500/روپے (جاری  /تجدید کے  3ماہ کے اندر کل حد کے  ٪15استعمال پرچھوٹ)

ط -سپلیمینٹری کارڈ ورلڈ

8,500روپے ساالنہ

عسکری پی آئی اے کو-برینڈ (بیسک)
 -iکالسک کارڈ

 5000روپے ساالنہ فیس

 -iiگولڈ کارڈ

 8000روپے ساالنہ فیس

 -iiiپال ٹینیم کارڈ

 10000روپے ساالنہ فیس

عسکری پی آئی اے کو-برینڈ (سپلیمینٹری)
 -iکالسک کارڈ

 2500روپے ساالنہ فیس

 -iiگولڈ کارڈ

 4000روپے ساالنہ فیس

 -iiiپال ٹینیم کارڈ

 6000روپے ساالنہ فیس

 -2تاخیر ادائیگی چارجز

1,600روپے فی تقاضا

 -3کالسک ،گولڈ اور پالٹینیم کارڈز رینٹل ٹرانزیکشن

بقایا رقم کے ہر ماہ  ٪3.5تک ( 42٪ساالنہ)۔

پرسروس چارجز
ورلڈ کارڈ

بقایا رقم کا  ٪3.7ماہانہ ( 44.40٪ساالنہ)

(* اے پی آر کا مطلب ہے ساالنہ فیصد کی شرح)
 -4کیش ایڈوانس چارجز

1450روپے یا  3.5فیصد جو ذیادہ ہو۔

 -5سروس چارجز کیش ایڈوانس

3.30فیصد ماہانہ( 39.60فیصد اے پی ا آر)

 -6چیک واپسی چارجز

 1500روپے فی ٹرانزیکشن

 -7کارڈ تبدیلی فیس

کالسک  800روپے
گولڈ  1000روپے
پالٹینیم  1200روپے
ورلڈ  1400روپے

 -8سروس چارجز
لچکدار کریڈٹ پالن (/)FCPتوسیع شدہ ادائیگی کا

ا FCP 2% -فی مہینہ ()APR %24.00

منصوبہ (/)EPPکیش فار کارڈ (/)CFC

ب EPP/CFC: 3% -فی مہینہ ()APR %36.00

بیلنس کی منتقلی کی سہولت ()BTF

 2.00فیصد فی مہینہ (ٖ 24فیصد اے پی آر) بی ٹی ایف کےلیے
 .1غیر ادا شدہ اصل رقم پر مارک اپ چارج کیا جائے گا۔
 .2اوپر کے عالوہ ،سروس چارجز ،ڈا ک ،فیکس چارجز بھی مقررہ ٹیرف کے
مطابق وصول کیے جائیں گے۔
 .3تمام حکومت ٹیکس الگو ہیں۔

-9پروسیسنگ چارجز (ایف سی پی/ای پی پی/بی ٹی

 1200روپے اور  3.2٪جو بھی ذیادہ ہو

ایف)

 -10پروسیسنگ فیس (کیش ایڈوانس کارڈ کے ذریعہ)  1500روپے فی ٹرانزیکشن اور  ٪3.2جو بھی ذیادہ ہو
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 1500روپے ماایستادہ بقایا پر  5.5فیصد جو بھی زیادہ ہو

ایف ابتدائ تنسیخ چارجز
 -12کریڈٹ کور (کسٹمر کی رضسامندی سے)

ایستادہ بقایا پر .0.48فیصد

 -13واؤچروصولی

 1,000روپے اگر لین دین کا تعلق "یو ایس ہیلتھ کیئر" سے ہے۔

-14کارپوریٹ کارڈ (ساالنہ فیس)

3,000/-روپے

 -15فارن کرنسی ٹرانزکشن چارجز

 4فیصد فی ٹرانزکشن جو کہ پاکستانی کرنسی کے عالوہ ہو

-16ایس ایم ایس الرٹ پرسروس چارجز

صفر

 -17انٹرنیٹ ٹرانزیکشن چارجز

صفر

-18آربیٹریشن چارجز

 $ 500یا برابر

ِ -19چپ مینٹِنس چارجز
 -1 -20بل کی ادائیگی /یوٹیلٹی بل کی ادائیگی

بیسک کارڈ  900روپے اور سپلیمنٹری کارڈ  550روپے
 35روپے فی ادائیگی

کریڈٹ کارڈ کے ذریعے
 -21بینکرز چیک کا اجراء کی فیس

1000روپے

 -22کارڈ کی تبدیلی کی فیس (اپ گریڈ)

500روپے

 -23براہ راست ڈیبٹ مسترد ہونے کی فیس

1000روپے

 -24ٹاپ اپ سہولت (حد میں اضافہ) فیس

1000روپے

نوٹ :مسلح افواج سمیت کارپوریٹ ڈیلوں کے لئے  ،متفقہ کارپوریٹ انتظامات کے مطابق چارجز کا اطالق ہوگا۔
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برانچ لیس بینکاری (عسکری ڈجیٹل والٹ)
-1عسکری ڈجیٹل والٹ ا کاؤنٹ کھولنا

فری

 -2عسکری ڈجیٹل والٹ /اے ٹی ایم پن بنائیں

فری

 -3عسکری ڈجیٹل والٹ /اے ٹی ایم کا پن تبدیل کریں

فری

 -4عسکری ڈجیٹل والٹ کی مِ نی سٹیٹمنٹ

فری

 AKBL -5بنیادی بینک ا کاؤنٹ عسکری ڈجیٹل والیٹ سے

فری

منسلک
 AKBL -6بینک ا کاؤنٹ سے عسکری ڈجیٹل والیٹ میں

فری

منتقل کریں
 -7آؤٹ ٹرانسفر آؤٹ  -موبائل والٹ سے  AKBLبینک ا کاؤنٹ

فری

میں
 -8یوٹیلیٹی بل کی ادائیگی

فری

 -9موبائل ٹاپ اپ

فری

 -10آنے واال آئی بی ایف ٹی

فری

 -11بین االقوامی ہوم ترسیالت زر

فری

 - 12عطیہ ادائیگی

فری

 -13بیلنس ا کوائیری

فری

-14دوسرے بینک کی اے ٹی ایم سے بیلنس انکوائری

سوئچ فیس  3.13ٹرانزیکشن

 -15عسکری بینک کے اے ٹی ایم کے ذریعہ نقد رقم کی

فری

واپسی
 -16بینک کے دوسرے اے ٹی ایم کے ذریعہ نقد رقم کی

سوئچ فیس  23.44روپے فی ٹرانزیکشن

واپسی
 -17اے ٹی ایم رسید پرنٹنگ  -نقد رقم نکالنا  /بیلنس کی

2.5روپے فی ٹراننزیکشن

انکوائری۔
(دونوں ٹراننزیکشنز)On-us & Off -us
 -18اے ٹی ایم  /ڈیبٹ کارڈ جاری  /تبدیلی کی فیس (کارپوریٹ

 413روپے فی کارڈ

گاہکوں کے لئے گفت و شنید)

 -19اے ٹی ایم  /ڈیبٹ کارڈ کی ساالنہ فیس(کارپوریٹ گاہکوں کے

 413روپے فی کارڈ

لئے گفت و شنید)
 -20رقم کی منتقلی (عسکری ڈیجیٹل والیٹ سے عسکری ڈیجیٹل

فری

والیٹ)
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 -21رقم کی منتقلی (عسکری ڈیجیٹل والیٹ  AKBLکور

موءثر تاریخ یکم جنوری 2023

فری

ا کاؤنٹ میں)
 -22رقم کی منتقلی (عسکری ڈیجیٹل والیٹ دوسرے بینک
ا کاؤنٹ میں)
روپے تک فنڈ کی منتقلی  25,000/-فی مہینہ

فری

روپے سے اوپر فنڈ کی منتقلی  25,000/-فی مہینہ

 %0.1یا روپے  -/200جو بھی رقم پر کم ہو۔ روپے سے زیادہ -
25,000/

کارپوریٹ لیزنگ (آٹوز)
1۔ لیز رینٹل تا خیرادائیگی چارجز

(لیز رینٹل کا اصل حصہ  * )1000 /دنوں کی تعداد یا  %36ساالنہ

2۔ قبل از وقت تنسیخی پٹہ چارجز

بقایا اصل رقم کا  5فیصد

3۔ نجحی گاڑیوں کی جبری ملکیت چارجز (مقامی)

اصل پر( 30000روپے تک)

(بیرون شہر)
4۔ نجی گاڑیوں کی جبری ملکیت چارجز
ِ

اصل پر( 35000روپے تک)

5۔ کمرشل/کاروباری گاڑیوں کی جبری ملکیت چارجز

اصل پر( 75000روپے تک)

6۔ دستاویزات چارجز

 4000روپے فی کس

7۔ تصدیقی چارجز  /پروسیسنگ فیس

 1000روپے فی کس

8۔ تیسرے فریق این او سی اجراء چارجز

 2000روپے فی کس

9۔ این او سی کی نقل اجراء چارجز

 5000روپے فی کس

10۔ ٹریکر چارجز

 15000روپے فی کس

11۔ بیلون ادائیگی چارجز

ادا کی جانے والی اصل رقم کا  5فیصد

12۔ ایسٹ ویلیویشن چارجز

اصل پر

13۔قانونی چارہ جوئی چارجز

اصل پر

سیکیورٹی ٹرانزیکشن رجسٹری (ایس ٹی آر) میں

* اصل

سکیورٹی مفادات کے اندراج کے لئے فیس بشمول
ابتدائی  ،ترمیم  ،معطلی کے چارجز وغیرہ۔
* ایس ای سی پی کے ذریعہ ایس ٹی آر ویب سائٹ ( )https://str.secp.gov.pk/public/fees.aspxمیں فراہم کردہ فیس کے
مطابق۔

4۔ بزنس فنانس
الف۔ پروسیسنگ فیس

10000روپے (فلیٹ)

ب۔ قانونی/دستاویزی قدرینہ/تخمینہ/آمدنی چارجز

اصل پر
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ج۔تجدید فیس

10000روپے (فلیٹ)

د۔ انہاسمنٹ/بڑھوتی چارجز

10000روپے (فلیٹ)

ر۔ چیک واپسی چارجز

 1000روپے فی چیک

س۔ تاخیر ادائیگی چارجز

 1000روپے یا قسط کی رقم کا  8.62فیصد جو بھی زیادہ ہو۔

ص۔ قبل از وقت برطرفی چارجز

حد پر  6.5فیصد تک

زرعی اور دیہی بینکاری خدمات
 -1ا) مندرجہ زیل تمام زرعی فنانس کی پروسیسنگ
فیس
 1000000تک

 3000روپے

 1000001سے  2000000تک

 5000روپے

 2000001سے  3000000تک

 7000روپے

 3000001یا ذائد

 10000روپے

ب) تجدید کی فیس

 3000روپے (فلیٹ)

ج) الیکٹرانک گودام کی رسید کی فنانسنگ

 -/3000 /-روپے (فلیٹ)۔

(پروسیسنگ فیس)
(نوٹ EWR :پر الگو ہونے والے دیگر چارجز کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی  /ویئر ہاؤس آپریٹر کو  EWRہولڈر کی طرف سے اصل بنیاد پر
ادا کیے جائیں گے)
2۔ سہولت کی منتقلی (قرض خواہ کی درخواست

 2000روپے (فلیٹ)

پر)
3۔ منظوری کی شرائط میں ترمیمات

 1000روپے (فلیٹ

4۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ( )PLRAسروس چارجز

اصل

(صرف صوبہ پنجاب)
5۔سیکیورٹی ٹرانزیکشن رجسٹری (ایس ٹی آر) میں

* اصل

سکیورٹی مفادات کے اندراج کے لئے فیس بشمول
ابتدائی  ،ترمیم  ،معطلی کے چارجز وغیرہ۔
* ایس ای سی پی کے ذریعہ ایس ٹی آر ویب سائٹ ( )https://str.secp.gov.pk/public/fees.aspxمیں فراہم کردہ فیس کے
مطابق۔

ایڈوانسز
قرض دینے  /ایڈوانسس پر مارک اپ منافع کے عالوہ درج ذیل الزامات کی وصولی کی جائے گی- :
1۔ متفرق چارجز

اصل

مثال کے طور پر دستاویزات کیلئے چارجز ،کفالہ کی عوالیت اور اسکی بحالی

2۔ کریڈٹ پروپوزل کی پراسیسنگ پر( FALکی
قبولیت پر ) سروس چارجز
صفحہ 24 / 33

عسکری بینک لمیٹیڈ

عبوری جائزہ  /پروسیسنگ فیس

بینک معاوضے کی ٖ فہرست
(سیلز ٹیکس /فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے عالوہ)

موءثر تاریخ یکم جنوری 2023

 3500روپے(فلیٹ)

تازہ سہولت  /افزودگی (فنڈڈ اور غیر فنڈڈ سہولیات کے



 5mروپے تک minimum 0.20 :کم سے کم  4500 /-روپے

لئے)



 .5mروپے سے زیادہ سے minimum 0.20 : Rs. 10mکم سے کم  6250/-روپے



 10mایم روپے سے زیادہ سے ٪0.20 : Rs. 50mکم سے کم 25500/-



 50mروپے سے زیادہ سے  ٪: 0.20100mکم سے کم Rs. 32500/-



 100mروپے سے اوپر ٪ - 0.2تک یا کم از کم PKR 52500/-

موجودہ  /کم سطح پر جائزہ (فنڈڈ اور غیر فنڈڈ



 5mروپے تک minimum 0.20 :کم سے کم  4500 /-روپے

سہولیات کے لئے)



 .5mروپے سے زیادہ سے minimum 0.20 : Rs. 10mکم سے کم  6250/-روپے



 10mایم روپے سے زیادہ سے ٪0.20 : Rs. 50mکم سے کم 10000/-



 50mروپے سے زیادہ سے  ٪: 0.20100mکم سے کمRs.15000/ -



 100mروپے سے اوپر ٪ - 0.2تک یا کم از کم PKR 25000/-

OTT / EOL



 20mروپے تک۔  ٪0.2تک یا کم از کم 4 500 PKR



 20 mروپے سے زیادہ  M 50سے  ٪- 0.2تک یا کم از کم 7250 PKR



 50mروپے سے اوپر  ٪- 0.2تک یا کم از کم 10000 PKR

نوٹ :بزنس ہیڈ کے ذریعہ کارپوریٹ  /کمرشل کے سروس چارجز پر نظر ثانی کی جاسکتی ہے۔
3۔  OTT / EOLچارجز

موجودہ قیمتوں سے کم سے کم  0.50فیصد یا اس سے زیادہ قیمت وصول کی
جانی چاہئے  ،یا کریڈٹ منظوری کے مطابق

4۔ سیکورٹی دستاویزات کی تبدیلی

 5000روپے(فلیٹ)فی درخواست

5۔ سیکورٹی دستاویزات کی چھوٹ

 2000روپے(فلیٹ)فی درخواست

6۔ پراجیکٹ معائنہ فیس

مجوزہ ایکسپویر کا  1.5فیصد اپ فرنٹ ادائیگی سے مشروط ہے (جہاں
کہیں بھی اطالق ہو)

7۔ کمٹمنٹ فیس  /اپر فرنٹ فیس

کم از کم  ٪0.50سہولت کی درخواست کی گئی ہو یا منظوری  /منظوری
کے مشورے میں منظور شدہ انتظام کے مطابق۔

8۔ دوسرے بینکوں سے کریڈٹ کی سہولتوں کیلئے

 10000روپے تک یا منظوری کے مطابق

این او سی کا اجراء
9۔ Pledge/hypothecationکے تحت ایڈوانسز
ا۔ گودام کرایہ

اصل

ب۔ گودام عملے کی تنخواہیں (گودام کیپرز/چوکیدار)

(حقیقی کنوینس جمع دیگر چارجز)

ج۔ گودام معائنہ چارجز

( 10)iملین روپے تک  1500روپے
( 10 )iiملین روپے سے زائد  2500روپے

د۔ میونسپل حدود میں یا برانچ سے  8کلو میٹر کے

قوانین کے مطابق ٹی اے اورڈی اے جمع مندرجہ باال چارجز اصل

فاصلے پر
ر۔ مندرجہ باال حدود سے باہر

قوانین کے مطابق ٹی اے اورڈی اے جمع مندرجہ باال چارجز اصل

س۔ اگر گودام کیپر تعینات نہیں ہے تو ڈلیوری چارجز

اصل

وصول کئے جائیں گے سواری کے اخراجات وصول کئے
جائیں گے
ص۔ دوسرے انسیڈ ینٹل اخراجات ،انشورنس  ،پریمیم

اصل
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قانونی اخراجات وغیرہ
 550روپے فی ڈلیوری آرڈر

پلیج پر ڈلیوری آرڈر کا اجراء
10۔ تاخیر سے ادائیگی پر جرمانہ

پرنسپل رقم کے واجب االدا دنوں کے لئے وصول کیے جانے والے منظور شدہ

 - iٹینر پر مبنی سہولیات

مارک اپ ریٹ سے زیادہ ساالنہ  2فیصد اضافی پھیالؤ۔
مقررہ تاریخ سے زیادہ  30دن سروس مارک اپ کو دیئے جاتے ہیں۔ فالونگ سلیبس کا

 -iiرنیگ فائینانس /کاسا سہولیات

اطالق  31ویں دن سے ہوگا  ،اور اس میں مقررہ تاریخ کے بعد کے تمام دن شامل ہوں
گے:


 500000روپے تک  200/ -روپے فی دن



 500001اور  Rs. 1000000روپے کے درمیان 450 .فی دن



 1000001اور روپے۔  2000000روپے کے درمیان 1000 .یومیہ



 2000001اور روپے 4000000 .روپے کے درمیان  1800فی دن



 4000001اور روپے۔  5000000روپے کے درمیان  2750فی دن



 5000000روپے سے اوپر  5000روپے یومیہ

 -iiiایف ای  25کے تحت قبولیت کی واجبات کی عدم

اگر قرض مقررہ تاریخ میں طے نہیں ہوتا ہے تو  ،پھر جرمانہ @ "یو ایس پرائم

ادائیگی

ریٹ (بینچ مارک) ( 3٪ +کریڈٹ اسپریڈ)" پختگی کی تاریخ سے وصول کیا جائے
گا یا کریڈٹ اور بزنس اتھارٹی کے ذریعہ منظور شدہ انتظام کے مطابق ہوگا۔

سیکیورٹی ٹرانزیکشن رجسٹری (ایس ٹی آر) میں

* اصل

سکیورٹی مفادات کے اندراج کے لئے فیس بشمول
ابتدائی  ،ترمیم  ،معطلی کے چارجز وغیرہ۔
* ایس ای سی پی کے ذریعہ ایس ٹی آر ویب سائٹ ( )https://str.secp.gov.pk/public/fees.aspxمیں فراہم کردہ فیس کے مطابق۔
نوٹ :متفرق چارجز جیسا کہ گودام کے عملے کی تنخواہ  ،معائنہ چارجز وغیرہ کی وصولی کرتے ُہوئے قرض خواہ سے وصول کردہ
رقم گودام کے کل کرائے ،گودام کے عملے کی کل تنخواہ وغیرہ سے تجاوز نہیں کرے گی،دوسرے الفاظ میں متفرق چارجز وقعی
طور پر عائد ہوں گئے۔
کاروباری کمیٹی اور کمپنری کمیٹی

کاروباری عہد نامے کی صورت میں مؤکل سے وصول کیا جائے تا کہ وہ اپنے کاروبار میں
وابستگی میں کمی کی حد تک  ٪2تک کمیشن ادا کریں گے۔ وہی سہولت پیش کش خط میں
بھی شامل کیا جائے۔

وزیر اعظم کامیاب جوان ()PMKJ
 PMKJایپلی کیشنز کے لیے پروسیسنگ چارجز (تمام

 100روپے

درجے)
صفحہ 26 / 33

عسکری بینک لمیٹیڈ

موءثر تاریخ یکم جنوری 2023

بینک معاوضے کی ٖ فہرست
(سیلز ٹیکس /فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے عالوہ)

 eCIBچارجز وصولی کے لیے

اصل

( PMKJٹائر  )Iکے لیے تاخیر سے ادائیگی کے چارجز

 -/PKR 1,000فی مثال فی قسط ،رعایتی مدت شامل ہے۔ (دیر سے ادائیگی
قسط کی ادائیگی کے  15دن بعد یعنی  16دن کو شروع کی جائے گی)

( PMKJٹائر  IIاور  )IIIکے لیے تاخیر سے ادائیگی کے

پرنسپل رقم کے زائد المیعاد دنوں کے لیے وصول کیے جانے والے منظور شدہ

چارجز

مارک اپ ریٹ پر اور اس سے زیادہ ساالنہ  %2کا اضافی پھیالؤ۔

ٹینور پر مبنی سہولیات

عسکری سحر فنانس
 ASFدرخواست کے لیے پروسیسنگ چارجز (ناقابل
واپسی)
i۔  M0.70روپے تک

 2,000 /-روپے

ii۔  M0.700روپے سے اوپر اور  M5.00روپے تک

 3,000 /-روپے

مقررہ تاریخ کے بعد تاخیر سے ادائیگی کا جرمانہ

 1000 /-روپے فی قسط

(مقررہ تاریخ کے 15ویں دن)

عسکری امارت فنانس
 AIFدرخواست کے لیے پروسیسنگ چارجز (ناقابل

 30,000 /-روپے یا قرض کی رقم کا  %0.2جو بھی زیادہ ہو۔

واپسی)
مقررہ تاریخ کے بعد تاخیر سے ادائیگی کا جرمانہ

 3,000 /-روپے فی قسط

(مقررہ تاریخ کے 15ویں دن)
قبل از وقت ختم  /بیلون پیمنٹ کے جرمانے
پری میچور برطرفی  /ادائیگی کا طریقہ

عام زمرہ

(iاگر تمام بقایا قرض کو پہلی ادائیگی کے  03سال کے کل بقایا قرض کی رقم کا @ %3
اندر ایڈجسٹ کیا جائے۔

@2%

 (iiاگر پورے بقایا قرض کو  03سال کے بعد ایڈجسٹ

کل بقایا قرض کی رقم کا @ ٪2

کیا جائے۔

@1%

 (iiiبیلون پیمنٹ

قرض کی بقایا رقم کے  %20تک

مسلح افواج کا زمرہ
قرض کی کل بقایا رقم کا
قرض کی کل بقایا رقم کا
قرض کی بقایا رقم کے  ٪30تک بیلون

بیلون کی ادائیگی ہر سال میں ایک بار کی ادائیگی ہر سال میں ایک بار
جرمانے کے بغیر اجازت دی جاتی ہے۔

جرمانے کے بغیر اجازت دی جاتی ہے

 20٪سے زیادہ اور اس سے زیادہ کی

 30٪سے زیادہ کی ایڈجسٹمنٹ پر

ایڈجسٹمنٹ پر بیلون کی ادائیگی کی

بیلون ادائیگی جرمانے کے  ٪1پر چارج

رقم کے  ٪2پر چارج کیا جائے گا۔

کیا جائے گا۔

تزئین و آرائش کی صورت میں قبل از وقت ختم کرنے کا جرمانہ الگو نہیں ہوگا۔
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متفرق چارجز  /اخراجات
1۔چیکوں کی ادائیگی روکنے کی ہدایت

 600روپے فی ہدایت

کاونٹ
2۔ ڈوپلیکیٹ سٹیٹمنٹ آف ا ٰ

 35روپے (فلیٹ)

3۔ ڈوپلیکیٹ پارٹی ایڈوائس چارجز

 50روپے فی ایڈوائس

4۔ آڈیٹرز کو بیلنس کی تصدیق یا کوئی دوسرے

 350روپے فلیٹ

سرٹیفیکیٹ
5۔ چیک بُک کا اجراء

 21روپےفی لیف(ایف ای ڈی کا اطالق صرف پنجاب ،سندہ ،بلوچستان اور کے
پی کے صوبوں میں ہے)

6۔ فارم ب کے عوض چیک بک کا دوبارہ اجراء

400روپے پلس 21/-روپے

فی پتی (ایف ای ڈی صوبوں میں الگو ہے۔صرف پنجاب ،سندھ،

بلوچستان اور کے پی کے )

7۔ کلیئرنگ میں غیر ادا شدہ چیکوں کی واپسی

()iانورڈ :اجراء کرنے والے سے  700روپے فی چیک
)آوٹ ورڈ 100 :روپے فی چیک یا دستاویز منظور شدہ  100روپے سے کم۔
(ٰ ii
(ایف ای ڈی کا اطالق صرف پنجاب  ،سندہ ،بلوچستان اور کے پی کے صوبوں
میں ہے)

8۔ ا کا ُو نٹ بند کرنے کے چارجز

لوکل کرنسی200روپےیاکھاتےمیں دستیاب کم سےکم بیلنس،بینک کی طرف
سےکھاتہ بندکرنے پرکوئی سروس چارجزنہیں ہیں،ریگولرسیونگ ا کاؤنٹس
کیلئےمفت ہے
غیر ملکی کرنسی :امریکی ڈالر  10یا دوسری کرنسیوں کے مساوی ،بینک کی
طرف سے کھاتہ بند کرنے پر کوئی چارجز نہیں

9۔ بینکوں اور مالیاتی اداروں کے عالوہ کسٹمر کی

 500روپے (فلیٹ)

جانب سے ایس بی پی چیک کا اجراء
10۔ مالزم کے کھاتے میں تنخواہ کی منتقلی کی

 50روپے فلیٹ فی کریڈٹ(ماسوائے دفاعی اور سرکاری مالزمین)

صورت میں آجر کے کھاتے سے وصولی چارجز
11۔ سکول فیس کی کولیکشن /کوئی دوسری

صفر

معیادی رکنیت کی رقم وغیرہ
12۔ کسٹمر کو فراہم کردہ بینک ریکارڈ کی فوٹو کاپی

( 110)iروپے ایک سال تک کے ریکارڈ کیلئے
( 550 )iiروپے (فلیٹ)ایک سال سے زائد ریکارڈ کیلئے

13۔ ای سی آئی بی رپورٹ کے حصول کیلئے

اصل( 50روپے)فی رپورٹ

14۔ غیر ملکی بینک/ایجنسی سے کریڈٹ رپورٹ کے

اصل

حصول کیلئے
15۔ سیم ڈے کلیئرنگ آف انسٹرومنٹس

 500روپے

16۔ کال ڈپازٹ رسید(سی ڈی آر) کا اجراء

 500روپے

17۔ دوسرے بینکوں سے ٹیسٹ کی تصدیق

 375روپے

18۔ سٹینڈنگ انسٹرکشنز

 270روپے فی تعمیل عمومی چارجز کے عالوہ وصول کئے جائیں گئے
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19۔ ایس ایم ایس چارجز (برانچ میں دیگر لین دین)

 90روپے فی مہینہ

20۔سیونگز بینک ا کاؤنٹ /کھاتہ کماز کم بیلنس

کم سے کم بیلنس کی کوئی حد نہیں ہے
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/میزان کی شرائط
(الف) ریگولر/ا کاؤنٹ

پی ایل ایس سیونگ ا کاؤنٹس پر کسی بھی قسم کے سروس چارجز نہیں ہیں

(ب) بیسک بینک ا کاؤنٹ (یونیک ا کاؤنٹ)

ٰ
مستثی)
کم سے کم بیلنس کی کوئی حد نہیں (سروس چارجز سے

(ج) غیر فعال:ا کاؤنٹس پر سروس چارجز

صفر

(تمام اقسام کے ا کاؤنٹس بشمول ملکی اور غیر ملکی کرنسی)

(د) آسان ا کاؤنٹ

ٰ
مستثی)
کم سے کم بیلنس کی کوئی حد نہیں (سروس چارجز سے

نوٹ :سروس چارج مخصوص ا کاؤنٹ کے کم سے کم بیلنس کی ضرورت کے نیچے آنے والے ا کاؤنٹس پر50روپے کا معاوضہ لیا جائے گا ،
مستثنی ہے۔
زکوۃ کے ا کاؤنٹ کو بھی ان سروس چارجز سے
سوائے اس کے :ا  ،بی  ،سی اینڈ ڈی اور تنخواہ اور ٰ
ٰ

ا کاؤنٹ

ماہانہ کم از کم اوسط بیلنس کی ضرورت*

عسکری ویلیو پلس بزنس ا کاؤنٹ

PKR 25,000

عسکری ویلیو پریمیم بزنس ا کاؤنٹ

PKR 100,000

* کم از کم اوسط بیلنس کی ضرورت میں کمی کی صورت میں ،پیش کی جانے والی مفت خدمات کے لیے سروس چارجز چارجز کے اس شیڈول
میں مذکور چارجز کے مطابق وصول کیے جائیں گے۔

-21عسکری میکسمیزر ا کاؤنٹ /عسکری سحر ا کاؤنٹ
عسکری م یکسمائزر سیونگ ا کاؤنٹ کم سے کم بیلنس کی

پی کے آر 100,000

ضرورت

اگر ماہانہ اوسطا بیلنس پی کے آر  100,000سے کم ہوجاتا ہے تو خدمت کے معاوضوں می ں
کٹوتی کی جائے گی۔

عسکری م یکسمائزر ٹرم ڈپازٹ کم از کم ڈپازٹ ک ی ضرورت

PKR 100,000

عسکری سحر ٹرم ڈپازٹ کم از کم ڈپازٹ کی ضرورت

PKR 50,000

عسکری م یکسمیمر ٹرم ڈی پازٹس پر قبل از وقت انکشمنٹ

قبل از وقت انکشمنٹ جرمانہ  /چارجز وہاں جمع ہونے والے  /ادا شدہ منافع می ں سے کٹوت ی

پینلٹ ی  /چارجز /عسکر ی سحر ٹرم ڈپازٹس:

کی جائی ں گی۔ معاوضے کی اصل رقم انکم ہونے پر الگو ہوگی :
مدت جمع ک ی باقی مدت پر ساالنہ پرنسپل رقم ٪ x 1.00۔ کم سے کم جرمانہ  /چارجز پرنسپل
رقم کا  ٪1.00ہے۔ اگر جرمانے ک ی رقم ادائ یگی  /قابل ادائیگی کے منافع سے زیادہ ہے  ،مؤکل

 -22پاک وطن ا کاؤنٹ

کو کوئی منافع نہیں دیا جائے گا اور صرف پرنسپل کی ادائیگی ہوگ ی

 -23عسکر ی اُجاال فنانس

موجودہ کرنٹ ا کاؤنٹ اور سیونگ ا کاؤنٹ چارجز الگو ہوں گے۔

پروسیسنگ فی س SE/ME
گھری لو قرض لینے والوں کے لی ے پروسیسنگ فیس

 6000/روپے یا قرض کا  %0.5جو بھی زی ادہ ہو ۔ 5,000/-روپے

 24۔ تمام فارنس کرنسی ا کاؤنٹس (نئے،منجمد)جہاں سی ڈی اور ایس بی کھاتوں کا بیلنس ایک مہینے میں مندرجہ ذیل درج
سلیبز سے نیچے گرنے پر ا کاؤنٹ مینٹیننس چارجز

الف۔ نئے (FCYفارن کرنسی) ا کاؤنٹس
( )iامریکی ڈالر 100

ایک امریکی ڈالر فی مہینہ

( )iiبرٹش پاؤنڈ 100

ایک برٹش پاؤنڈ فی مہینہ

( )iiiیورو 100

ایک یورو فی مہینہ

ب۔ منجمد (FCYفارن کرنسی) ا کاؤنٹس
()iامریکی ڈالر 50

( 2)iامریکی ڈالر فی مہینہ
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()iiبرٹش پاؤنڈ 50

( 2)iiبرٹش پاؤنڈ فی مہینہ

()iiiیورو 50

( 2)iiiیورو فی مہینہ
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نوٹ :مندرجہ باال چارجز کا اطالق ایکٹوسیلری ا کاؤنٹ پر نہیں ہے۔
25۔ ٹرانزیکشن بینکنگ

کیش مینجمنٹ  /ایمپالئ بینکنگ (کلیکشن  /تقسیم  /الیکٹرانک بینکنگ)
کا فیصلہ گاہک اور بینک کے مابین ایک معاہدے کے ذریعے کیس ٹو کیس کی
بنیاد پر کیا جائے گا۔

26۔ قومی انعامی بانڈ کی انعامی رقم کی ادائیگی

کیش ان ٹرانزٹ چارجز  -اصل رقم عالوہ سروس چارجز  1000 -روپے۔

 500000تک بذریعہ منتخب برانچز
 .27ایس ای سی پی دستاویز کی بازیافت چارجز /
پروسیسنگ فیس
نجی کمپنیوں کی معلومات  /دستاویزات کے

 1,100/روپے (بشمول ایف ای ڈی  /سیلز ٹیکس) 2,000/-روپے (بشمول ایف ای ڈی  /سیلز ٹیکس)

لئے:
پبلک لمیٹڈ کمپنیوں کی معلومات  /دستاویزات
کے لئے:
صفر چارجز
(درآمد،برآمد،لوکل ایل سی اور گارنٹی بزنس کے عالوہ)

ان گاہکوں سے جو غیر سودی /غیر منافع بخش کھاتوں میں اوسطا َ دو ملین روپے آخری  6مہینے تک رکھیں یا  5ملین روپے منافع
بخش /سودی کھاتوں میں ماسوائے آؤٹ آف پاکٹ اخراجات اور رابطی بینک چارجز۔
سٹاف:
مجاز اختیار کی منظوری سے تمام بینکاری ٹرانیکشنز،کمیشن /چارجز بشمول چیک بکس پر جو کہ مناسب رقم کے حاصل ہوں (ہیڈ آفس
سرکلر نمبر  3142مورخہ جون  )2016 ،30الکر کی سہولت سے استفادہ کی صورت میں کرائے کی رقم کا  50فیصد اور چابی کیلئے
کوئی ڈپازٹ نہیں

سیکورٹیز کی خریدوفروخت۔سیف ڈیپازٹ میں اشیاء کی محفوظ تحویل
1۔ شئیرز کی خریدوفروخت

( )iقیمت خرید کے پہلے  10000روپے پر  0.37فیصد یا اس کے
اخراجات کم از کم  45روپے
( 10000 )iiروپے سے زائد رقم پر  0.32فیصد

نوٹس:
الف۔ مندرجہ باال چارجز بروکریج کے عالوہ ہے۔
ب۔ نئے فلوٹی سیکورٹیزپر کمیشن وصول نہیں کیاجائے گا جہاں یہ حکومت /حکومتی ایجنسیوں سے یا نئے شئیرزفلوٹی شرکاء سے قابل
ادائیگی ہو۔
ج۔ جب شئیرز کی خریدوفروخت کے احکامات بینک کے دوسرے دفاتر سے قابل عمل ہیں تو تمام ضمنی اخراجات جیسا کہ ڈا ک
انشورنس چارجز وغیرہ بروکریج کمیشن کے عالوہ وصول کئے جائیں گئے۔
صفحہ 30 / 33

عسکری بینک لمیٹیڈ

بینک معاوضے کی ٖ فہرست
(سیلز ٹیکس /فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے عالوہ)

موءثر تاریخ یکم جنوری 2023

2۔محفوظ تحویل میں پڑے ہوئے شئیرز کے نکاس پر

ادا شدہ سرمائے یا قیمت کے پہلے  10000روپے پر  0.65فیصد

فیس (نکاس کے وقت قابل وصول)

کم از کم  13روپے  10000روپے سے زائد رقم پر  0.160فیصد

3۔ سرکاری سیکرٹیز پر نکاسی فیس جہاں شئیرز

 10روپے فی سکرپ

اور/یا سیکوریٹیز محفوظ تحویل میں رکھے ہوؤں میں
سے ہوں شئیرز اور سیکورٹیز کی فروخت پر کمیشن
جیسا کہ ایٹم نمبر  1میں درج ذیل یا نکاسی فیس جو
آئیٹم نمبر( )iiاور ( )iiiمیں درج ہے،جو بھی زیادہ ہوں
وصول کی جائے گی لیکن دونوں ا کٹھی وصول نہیں
کی جئے گی۔
4۔ سود/منافع/اور ڈیوڈنڈ کے کولیکشن چارجز

وصول شدہ سود/منافع/ڈیوڈنڈ کی رقم پر  0.37فیصد کم از کم  13روپے

5۔ سرکاری سیکورٹیز کی ذیلی تقسیم کی انجام دہی

( )iکم سے کم  7.5روپے فی سکریپ

کے لئے(کنسولیڈیشن) جمع شدہ چارجز

( )iiسرکاری ایجنسیوں سے جاری کردہ ڈپازٹ /سرٹیفیکیٹس کی صورت میں
 50روپے فلیٹ

6۔ انوسٹر پورٹفولیو سیکورٹیز ا کاؤنٹ(آئی پی ایس)
الف۔ آئی پی ایس ا کاؤنٹ اوپننگ چارجز

 5000روپے(طے یابی)

ب۔ آئی پی ایس ٹرانزیکشن چارجز(سٹیٹمنٹ چارجز)

 1200روپے فی ٹرانزیکشن(طے یابی)

ج۔ آئی پی ایس ا کاؤنٹ سٹیٹمنٹس چارجز

 1500روپے مایانہ (طے یابی)

د۔ ایس بی پی سے پی آئی بی کوپن کلیم

فیس ویلیو کا  0.01فیصد زیادہ سے زیادہ  10000روپے (طے یابی)

س۔ ایس بی پی سے سیکورٹیز(پی آئی بی/ٹی بلز)کا

فیس ویلیو کا  0.01فیصد زیادہ سے زیادہ  10000روپے (طے یابی)

میجورٹی کلیم
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بینک معاوضے کی ٖ فہرست
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بزریعہ پر زم تھر ڈ پارٹی کے فنڈز منتقلی کی سٹیٹمنٹ
دن

چارجز

اوقات کار
سٹیٹ بینک
آف ُا کستان بینک

وقات کار برائے انٹر بینک فنڈز ٹرانسفر

عسکری

ٹوٹل

لمیٹیڈ
صبح  9.00بجے تا شام  5.00بجے
سوموار تا جمعہ

(انٹر بینک فنڈز ٹرانسفر)
شام 5.00بجےتاشام  5.30بجے پی ایس
بی ٹرانزیکشن اورکلئیرنگ ریٹرنز

 200روپے
این/اے

 20روپے
این/اے

 220روپے
این/اے

اوقات کاربرائےکسٹمرٹرانسفرزسیٹلمنٹ(ایم ٹی)103
ایک ملین روپے اور زائد کیلئے
 9.00بجے صبح تا دوپہر 1.30بجے
سوموار تا جمعہ

 1.30بجے دوپہر تا  3.00بجے سہ پہر

صفر

 3.00بجے سہ پہر تا  4.00بجے
اوقات کاربرائےکسٹمرٹرانسفرزسیٹلمنٹ(ایم ٹی)102
ہر ایک کریڈٹ ٹرانسفر کی کم سے کم حد  100000روپے ہے بزریعہ ایم ٹی  102زیادہ سے زیادہ  10ادائیگی ہدایات کی اجازت ہے،ایم ٹی
 102میں انفرادی ظور پر ایک ادائیگی ہدایات پر مندرجہ ذیل چارجز ہیں۔
سوموار تا جمعہ

 9.00بجے صبح تا  4.30بجے شام

صفر

نوٹ RTGS :چارجز ایس بی پی کی ہدایات پر معاف کردیئے گئے ہیں اور ایس بی پی کی مزید ہدایات کی روشنی میں ان ہی چارجز پر نظرثانی
کی جاسکتی ہے۔
پوسٹل /ٹیلیگرام/ٹیلی
فون/سوئفٹ/ٹیلکس/فیکس اور کورئیر چارجز(انرون
ملک)
 1رابطی چارجز

اصل

2۔ کورئیر سروس

 150روپے فلیٹ

3۔ سوئفٹ/ٹیلکس/کیبل چارجز
الف۔النگ میج (مثال َ ایل سی کا مکمل متن وغیرہ)

 425روپے فلیٹ

ب۔ شارٹ میج(مثال َ ایل سی کی ترمیم وغیرہ)

 225روپے فلیٹ

ج۔ سوئفٹ/ٹیلیکس/ٹیلیگرام چارجز یا ٹی ٹی میج

 110روپے فلیٹ

صفحہ 32 / 33

عسکری بینک لمیٹیڈ

بینک معاوضے کی ٖ فہرست
(سیلز ٹیکس /فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے عالوہ)

4۔ ٹیلی فون اور فیکس چارجز

اصل جمع  135روپے سروس چارجز

5۔ ڈا ک

 150روپے فلیٹ

نوٹ COVID-19 :کی وجہ سے عارضی فیس  /چارجز کو ریگولیٹر کی ہدایت کے مطابق ہٹا دیا گیا ہے
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