
 
 

 فہرست بینک معاوضے کیسروسز/ اسالمک بینکنگ
 (سیلز ٹیکس/ڈیوٹیئزفیڈرل ایکساماسوائے)

 2023جنوری موئثریکم

 (کا اطالق سیلز ٹیکس/ڈیوٹیئز)ماسوائےفیڈرل ایکسا

ست میں درج بینک کی تمام برانچز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ بینک کی تمام خدمات پر )ماسوائے شرح منافع جو کہ بینک معاوضے کی فہر)

 ہے(

 وبے میں رائج شدہ شرح کے مطابق وصول کریں۔صفیڈرل ایکسائز ڈیوٹی / سیلز ٹیکس متعلقہ  
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 فہرست مضامین
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 ٹریڈ فنانس

    شیڈول )الف( کے مطابق ہوں گئے                                                          الف۔  درآمدات

    ۔     لیٹر آف کریڈٹ1

پہلی سہ ماہی یا اس کے  کیش لیٹرز آف کریڈٹ

 کسی حصے میں 

عد کی ہر سہ ماہی یااس ب

 کے کسی حصے میں

 کم از کم

شیڈول الف کےمطابق  شیڈول الف کےمطابقہونگے ملین روپے تک 100الف۔  ایل سیز
 ہونگے

 روپے 2000

 ایل سیز کے ختم ہونے پر جب ان کی توثیق کی جاتی ہے، جیسا کہ نئی ایل ب۔ ریویلیڈیشن کمیشن

  درج ہے وصول کیا جائے گا۔سیلز کھلوانے کی صورت میں متزکرہ باال

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

(۔ سپالئر/خریدار کیلئے جتنا کماؤاتنا ادا کرو سکیم اور i۔) ت

 10دہ ادائیگی ایل سیز جن کی مالیت سال سے زائد ملتوی کر

ملین امریکی ڈالر تک یا مساوی ہو کے تحت کھلنے والی ایل 
 سیز

ایل سیز کھلوانے سے ختم ہونے تک کی تاریخ کا کمیشن شیڈول الف کے 

 مطابق الگو ہے

اس کےبعدکمیشن کم شدہ واجبہ پر آخری اورقطعی قسط کی ادائیگی تک شش 
 ا جائے گاسہ ماہی بنیاد پر وصول کی

(ii ۔سپالئر/خریدار کیلئے جتنا کماٰو اتنا ادا کرو اسکیم اور ایک)

ملین  10سال سے زائد ملتویہ ادا ادائیگی ایل سیز جن کی مالیت 

امریکی ڈالر سے زائد یا اس کے مساوی ہو کے تحت کھلنے 
 والی ایل سیز

ف کے ایل سیز کھلوانے سے ختم ہونے تک کی تاریخ کا کمیشن گوشوارہ ال

 مطابق الگو ہے

اس کےبعدکمیشن کم شدہ واجبہ پر آخری اورقطعی قسط کی ادائیگی تک شش 
 سہ ماہی بنیاد پر وصول کیا جائے گا

(iii۔بارٹر/امداد/قرضوں کے تحت غیر قابِل ادائیگی ایل سیز) روپے 375شرح کمیشن الگوبمطابق شیڈول الف کم ازکم 

لیٹ( یا مندرجہ باال کالم نمبر )الف( اور)د( کے تحت روپے فی ترمیم )ف 2000 ۔ترامیم (ٹ)
 کمیشن اگر ترمیم رقم کی بڑھوتی یا شپمنٹ مدت میں توسیع پر مبنی ہو۔

روپے( )مجاز  1000فیصد شرح الگو بمطابق گوشوارہ الف کم از کم 55(i). (۔رجسٹریشن آف کنٹریکٹ کے تحت درآمدث)

 ور منظوری سے مشروط ہے(اختیار یا متعلقہ گروپ ہیڈ سے طے یابی ا

(ii ۔بل کی ادایئگی کے وقت کولیکشن کمیشن)روپے )فلیٹ( 500 

ایل سی کینسلیشن چارجز )ایکسپائرڈ ایل سی کے لیے -(ج)

 -/1000نہیں( روپے۔ 
 

 

 ۔ بلز2

وقزت قابزل وصزولی معیزادی روپے فی بل )فلیٹ( بلزز کزی ریٹائرمنزٹ کزے  750 )الف(۔اگر بلز یوز انس ایل سی کے تحت ڈران کئے گئے ہیں

درآمدی بلز جو کہ ایل سیز کی مدت سے آگے کسی بھی وقت /مزدت کزے ہزوں 
تو اضافی کمیشن بشرح گوشوارہ )ب(ماہانہ وصول کیا جائے گزا تزا ہزم اگزر بزل 

کی ادائیگی /پختگی کی مدت اس دوران وقوع پزیر ہوتی ہے جس پر پہلے ہی 

ی کمیشزن وصزول نہزیں کیزا جزائے کمیشن وصول کیا جا چکا ہے تو اس پر کزوئ
 گا۔

۔ درآمدی ایل سی کے تحت وصول کئے گئے ناقص )ب(

 کاغزات

(i اگر چارجز درخواست کنندہ کے کھاتے پر ہوں تو )روپے فی تضاد فی  800

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

 امریکی ڈالر فی دستاویز وصول کئے جائیں گئے۔ 75

  (پ) 

(iکولیکشن  ) 

 روپے )فلیٹ( 1,000
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(iiغیر ادا شدہ واپس کئے گئے آئٹمز  )  یا مساوی( فارورڈنگ  75روپے یا امریکی ڈالر  1,000درآمد کنندہ سے(

 بینک سے وصول کئے جائیں گئے۔

(iiiروپے مالیت کے درآمدی بل پر ہینڈلن  )روپے )فلیٹ( 1,000 گ چارجز 

۔ درآمدی ٹرانزیکشن مثال" درآمدی بل/ کو لیکشن پر  (ت) 

 سروس چارجز

(i )0.15  روپے )یا مجاز اختیار یا متعلقہ گروپ  1500فیصد فلیٹ کم از کم

 ہیڈ سے منظوری سے مشروط(

۔ درآمد کے تحت ترسیل بغیر ایل سی کھلوائے یا کنٹریکٹ رجسٹرڈ ) ٹ (

 جیسا کہ درآمدی پالیسی میں درج ہے۔کروائے 

 روپے )فلیٹ( جمع سوئفٹ / ٹیکس چارجز اگر ضرورت ہو تو 1,000

۔ ایل سی یا رجسٹرڈ کنٹریکٹ کے تحت دوسرے بینکوں کو فارن / )(ث)

 ایکسچینج بکنگ یا ترسیل کے لئے این او سی کا اجراء

  روپے فی این او سی 2,000

   دیگر

 WeBOC EIF         15الف۔              

 ترسیل کیEIF      ب

 FOC WeBOC EIF  ۔              پ

 ٹرانزیکشن روپے فی15

  ٹرانزیکشن فی  روپے500

 ٹرانزیکشن فی  روپے 500

 برآمدات

 ۔ لیٹر آف کریڈٹ1
 روپے کسٹمر کیلئے 1000 الف۔ ایڈوائزنگ

 روپےنان کسٹمر کیلئے3000 ب۔ ایمنڈ منٹ ایڈوائزنگ

 روپے کسٹمر کیلئے 1000

 روپےنان کسٹمر کیلئے 2000

 انٹر نیشنل ڈویژن کے کئے گئے فیصلے انتظام سے مشروط ۔ تصدیق پ

 روپے 2000 ۔ برآمدی ایل سیز کی منتقلی ت

۔ دوسرے مقامی بینکوں کو نان ریزیڈنٹ روپے اکاٰونٹ سے رقم  ٹ

 کی واپسی

 روپے 1000

 وپے فی فارمر 2000 " سٹیٹمنٹ کی تصدیقEE۔ " ث

 کریڈٹ کینسلیشن لیٹر آف- ج

 پلس سوئفٹ چارجز 2,400روپے 

 بلز ۔2

الف۔ اگر کاغزات دوسرے بینکوں کو محدود ایل سی کے تحت مفاہمت 

 کے لئے بھیجے گئے ہیں۔

 روپے 1000

ب۔ برآمدی دستاویزات جو کہ کولیکشن کے لئے بھیجے گئے ہوں 
وکھاتے/سروس چارجزپیشگی ادائیگی کور پہلے ہی بینک کے ناسٹر 

 ادائیگی کھاتے میں وصول ہو چکی ہو

 روپے  1000فیصد کم سے کم 0.13

 ۔ کولیکشن
(iکلین  ) روپے )ماسوائے ڈاک( 200 

(ii)روپے )ماسوائے ڈاک( 500 ( دستاویزات )جن پر بینک کوئی مبادلہ آمدنی نہیں کماتا 

 دیگر۔ 3

 روپے 1000فیصدفی دعوٰی کم سے کم  0.45 الف۔ ڈیوٹی ڈرا بیک کلیمز کی ترتیب

 روپے 1000فیصد فی دعوٰی کم سے کم  0.45 ب۔ کرایہ باربرداری پر زراعانت کا کلیم

 روپے 1500فیصدفی دعوٰی کم سے کم  0.45 فیصد" ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ سپورٹ "کیسز پر عملی اخراجات 6۔  پ

سرٹیفیکیٹ( کا ۔ ای پی آر سی )ایکسپورٹ پروسیڈزرئیالئزیشن  ت

 اجراء

 روپے فی سند/سرٹیفیکیٹ 500

 روپے فی درخواست 1000 ۔ ایکسپورٹ ری فنانس درخواستوں پر عملی اخراجات ٹ

 روپے فی کس 1000 ۔ ایکسپورٹ ری فنانس متبادل کیسز کی انجام دہی ث
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 برآمدی ترقیاتی سر چارج پر عملی اخراجات - ج

  WeBOC EIF۔               چ

 ترسیل کیEIF                ۔  ح

 FOC WeBOC EIF۔   خ

 روپے فی برآمدی بل 100

 چارجزصفر

  ٹرانزیکشن فی  روپے500

 چارجزصفر

 

 اندروِن ملک بینکاری

 اندرون ملک لیٹرز آف کریڈٹ ۔1

 روپے 2000کم از کم کمیشن وصولی کی شرح بمطابق شیڈول)الف(( i) الف۔ اجراء
(iiپبلک سیکٹر، ادارو ) ملین  50ں/سرکاری/نیمسرکاری/سپانسرڈ اداروں کے

روپے کے ساالنہ حجم پر کمیشن مجاز اختیار کی طے یابی اور منظوری سے 

 مشروط ہے(

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

 روپے فلیٹ 2000 ۔ دستاویزات پرڈسکریپنسی چارجز )جہاں الگوہوں( پ

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

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

کر ایل سی کی ادائیگی کی تاریخ  ایل سی کے اجراء کی تاریخ کے بعد کسی بھی وقت سے لے

تک ہو کے اوپر اضافی کمیشن بمطابق شیڈول)ب(فی مہینہ چارج /وصول کیا جائے گا تا ہم اگر 

بل کی ادائیگی /پختگی کی مدت اور اس دوران وقوع پزیر ہوتا ہے جسس پسر پہلسے ہسی کمیشسن 

 وصول کیا جا چکا ہے تو اس پر کوئی کمیشن وصول نہیں کیا جائے گا۔

۔ آنیوالے ملکی لیٹرز آف کریڈٹ کے ایڈوائزنگ،ترمیمی اور  ت

 تصدیقی چارجز

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

 بلز۔ 2

لیٹرز آف کریڈٹ اور کلین بل/ٹریڈ چیکس کے تحت وصول  

 کردہ بلز کے عالہ ڈاکو منٹری بلز

 روپے750ادپر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کم ازکماسائنمنٹبیسزپربلزکینیگوسیئیشن یکساں بنی

 نوٹس ہدایات:۔
(i) اگر وصولی ایجنٹ بینک کے عالوہ ہے تو وصولی ایجنٹ چارجز اضافی ہوں گئے۔ 

(ii)  روپے ہیں۔ 135تحریر وصولیت کے لئے انسٹرومنٹ کی غیر ادا شدہ واپسی کی صورت میں چارجز 

(iii) گیا ہے تو ٹیلیگرام/ٹرنک کال کے اضافی چارجز ہوں گئے۔ اگر انسٹرومنٹ کا محاصل بزرہعہ ٹیلیگرام/ٹیلی فون حاصل کیا 
(iv)  روپے)فلیٹ(فی پیکٹ/لفافہ یومیہ اگر برانچ میں وصولی کے تین یوم کے اندر کلئیر ہو تو کوئی چارج نیہں۔ 135تحویلی چارجز 

(v) ( متزکرہ باال شق نمبرi(سے)ivکے مطابق دیگر چارجز اضافی ہوں گئے۔) 

 گارنٹیز ۔3
پنیز کو اے ڈبلیو بی کے تحت جہاں حاصل دستاویزات الف۔ شپنگ کم

وصول نہ کی گئی ہوں،ڈلیوری آرڈر کے بدلے میں جاری کردہ 

 گارنٹیاں

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

پہلی سہ ماہی یا اس کے  )ب( دیگر گارنٹیز

 کچھ حصے

پہلی سہ ماہی یا اس کے کچھ 

 حصے

 از کم  ک

گوشوارہ ج کے مطابق  ملین روپے تک 100گارنٹیز 

 الگو ہونگے

گوشوارہ ج کے مطابق الگو 

 ہونگے

 روپے فی ٹرانزیکشن 1000

گوشوارہ ج کے مطابق  ۔ پبلک سیکٹر کارپوریشن/سرکاری/نیم سرکاری سپانسرڈ ادارے پ

 الگو ہونگے

گوشوارہ ج کے مطابق الگو 

 ہونگے

 

 
 روپے فلیٹ 1000متزکرہ باالچارجز کے عالہ  ۔ ترمیمی چارجز ت

گزار سے  ماسوائے کسٹم اتھارٹیز سے وصول کردہ عبوری دعوؤں کے،درخواست ۔ گارنٹیوں کے تحت دعوٰوں کی انجام دہی ٹ

 روپے فلیٹ وصول کئے جائیں گئے۔ 4000
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 گارنٹی کی منسوخی۔  ث

 
 یش مارجن کےبغیر کسی کروپے  500 ،صفرچارجز - تحتنقد مارجن کے  25%

 

 رابطی بینکوں کی جانب سے گارنٹیوں پرچارجز انٹرنیشنل بینکنگ ڈویژن)عسکری بینک( سے منظوری سے مشروط ہے اور سینڈ یکیٹیڈ انتظامات کے

 ۔تحت جاری کردہ گارنٹیوں پر چارجزمجاز اختیار سے طے یابی اور منظوری سے مشروط ہے

 اں/ضما نتیں،مخصوص رقم ختم ہونے کی تاریخ اور جس تاریخ پر دعوے جمع ہوں کی حامل ہوں گی۔بینکوں سے جاری کردہ تمام گارنٹی نوٹ:۔

 عمومی بینکاری )غیر ملکی(

 ترسیالِت زر
 فی میسج 5جمع سوئفٹ چارجز بشرح امریکی ڈالر  30( ایف ڈی ڈی،امریکی ڈالر i) الف۔ آٰوٹ ورڈ

فیصد کا  0.4جائےتو مزید یوم تک نہ رکھی  15اگرجمع کرائی گئی کھاتے میں 

 اطالق ہو گا

(ii ایف ٹی ٹی/امریکی)فی میسج یا  13ڈالر جمع سوئفٹ چارجز بشرح امریکی ڈالر 35

 0.40ایام تک نہ رکھی جائے تو  15پاکستانی روپے کے مساوی اگر کھاتے ہیں رقم 

 فیصد کا اطالق ہو گا۔

  (iانورڈ) 

(iiگھریلو ترسیالت زر) 

ینک کے ساتھ کھاتے میں رکھے گئے ہیں تو صفر وگرنہ اگر محاصل ھمارے ب

 فلیٹ چارج یا مساویپاکستانی روپے5امریکی ڈالر 
صفر چارجز)جب ٹی ٹی کی درخواست دی گئی ہو تو ماسوائے منی آرڈر یا ٹیلیگرام 

 چارجز(

 یپ پاکستانی روپےیا مساو 5جمع سوئفٹ چارجز بشرح امریکی ڈالر  20امریکی ڈالر  ۔ ڈیمانڈ ڈرافٹ کی تنسیخب 

 یا مساوی پاکستانی روپے 5جمع سوئفٹ چارجز بشرح امریکی ڈالر  20امریکی ڈالر  ۔ ڈوپلیکیٹ ڈیمانڈ ڈرافٹ کا اجراء )دیگر(،)گمشدہ کے بدلے میں( پ

 روپے فی اجازت نامہ1800 ۔ کھاتہ داروں کی جانب سے زرمبادلہ کے اجازت نامے ت

 یا مساوی پاکستانی روپے 50فی کیس اور تجدیدی فیس امریکی ڈالر  70امریکی ڈالر  سٹریشن۔ طالب علموں کے کیسز کی رج ٹ

 نفٹ کلیرنگ بزریعہب۔ 

 ۔مقامی امریکی ڈالر کے چیکس1

(i)فی آئٹم جمع ڈاک 15امریکی ڈالر  (آؤٹ ورڈ کلیرنگ)ادا شدہ 

(ii)فی آئٹم جمع ڈاک 20امریکی ڈالر  ( آؤٹ ورڈ کلیرنگ)واپسی 

(iii)فی آئٹم 8.5امریکی ڈالر  ( انورڈ کلیرنگ)اداشدہ 

(iv)فی آئٹم  15امریکی ڈالر  ( انورڈ کلیرنگ)واپسی 

 کولیکشن بزریعہ رابط/رابطہ بینک۔  پ

(iغیر ملکی کرنسی چیکس کی کولیکشن بزریعہ رابطی بینک )   فی چیک جمع رابطہ بینک کے وقعی اخراجات20امریکی ڈالر 

 م/ٹیلی فون/سوئفٹ/ٹیلکس/فیکس اورکورئیر کے اخراجاتڈاک/ٹیلیگرا۔  ت

 اصل ۔ رابطی اخراجات1

 روپے 500 ۔ ڈاک2

 روپے فلیٹ 5000 ۔ کورئیر سروس3

 ۔ سوئفٹ/ٹیلکس/کیبل اخراجات4

 روپے فلیٹ 2000 الف۔ ایل سی کا مکمل متن و دیگر

 پے فلیٹرو 1000 ب۔  چھوٹے پیغامات)مثال کے طور پر ایل سی ترمیم ودیگر(

 روپے فلیٹ 1000 ۔ دوسرے چھوٹے پیغامات پ

 روپے فلیٹ 1000 ۔ ٹیلی فون اور فیکس اخراجات5

 روپے فلیٹ 1000 ۔ کولیکشن کے لئےبھیجے گئےغیرملکی بلزکی غیراداشدہ واپسی6
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 )عمومی بینکاری)اندروِن ملک(
 

 

 پے آرڈر ۔2

 )الف(پے آرڈر کی تنسیخ
 

i)روپے فلیٹ 450ؤنٹ ہولڈرز کے لئے ( پے آرڈر کی تنسیخ اکا 
(ii نان اکاؤنٹ ہولڈرکے لئے)روپے فلیٹ  650 

 بینکرز چیک۔ 3

 )الف(بینکرز چیک کا اجراء
i))  اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے مفت عسکری بینک لمیٹیڈتمام 

 ()کرنٹ  اکاءونٹ  کےلیے صفر چارجز )فلیٹ( 450 ( اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئےi) )ب(بینکرزچیک کی تنسیخ
(iiنان اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے ) روپے)فلیٹ(  650 

 روپے)فلیٹ( 700( اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئےi) ( ڈوپلیکیٹ بینکرز چیک کا اجراءپ)

(iiنان اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے )روپے)فلیٹ(800 

 ( بینکرز چیک کا اجراء بزریعہ آئی نیٹ بینکاریت)
 اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے مفت عسکری بینک لمیٹیڈتمام 

 نوٹ: 

(i(مجاز اختیار کاروباری ترجیحات کو ملحوظ خاطررکھتے ہوئےچارجز/اخراجات کوکم یاختم کر سکیں گئے۔ )ii مذکورہ باالچارجز کرنٹ اکاؤنٹ)

 ہولڈرزپرالگونہیں ہونگئے

(iiتعلیمزززی ادارے،ایززززچ ای سزززی/بورڈ کززززو فیس/واجبززززات کزززی ادائیگززززی کیلئےپےآرڈرزکسززززی دوسرےمتعلقہانسزززٹرومنٹ کےا )    جززززراء پرچارجز،فیس/واجبززززات

 عیسوی 2009اگست 13بتاریخ 1879روپےجوبھی کم ہوبحوالہ ہیڈآفس سرکلرنمبر25فیصد سے ہوں گےیا0.5کے

IV نکلوانا/جمع کروانا کیشبینک کی شاخوں کے درمیان آن الئن 

 اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے مفت عسکری بینک لمیٹیڈتمام  نکلوانا الف۔

 اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے مفت عسکری بینک لمیٹیڈ تمام جمع کرواناب۔ 

 صفر برائے کھاتہ داران  ۔ ڈیپازٹ پ

Vبینک کی شاخوں کے درمیان آن الئن منتقلی 

 صفر الف۔ برانچز کے درمیان آن الئن منتقلی

ب۔ کولیکشن اکاؤنٹ)کمپنیوں کیلئےجوہیڈآفس کی منظوری 

 سےکھلے ہوں(

 نظوری کے تحتکیس ٹو کیس بیسز پر ہیڈ آفس کی م

( ایک شہر )جیسا کہ راولپنڈی/اسالم آباد ایک شہر تصور کیا جاتا ہے(کے درمیان آن الئن رقم نکلوانا،جمع کروانا/منتقلی پر کوئی iنوٹ:   )
 چارجزنہیں ہیں۔

ملحوظ خاطر رکھتے ہُوئے مجاز ( کاروباری ترجیحات کو iii(مذکورہ باال آن الئن چارجز کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز پر الگو نہیں ہوں گئے )i ٰٰi۔)

 اتھارٹی چارجز کو کم یاختم کر سکتی ہے

 بلزب۔ 

 روپے 240فیصد کم سے کم 0.15روپے تک  1,000,000 (i) ۔ کولیکشنز)بشمول چیکس(1

(ii )1،000،000  فیصد فلیٹ 0.080روپے سے زائد 

  روپے فی آئٹم 240 ۔ شہروں کے درمیان چیکس کی کولیکشن بزریعہ نفٹ2
 نوٹ: 

 ۔اگر کولیکٹنگ ایجنٹ بینک کے عالوہ ہے تو وصولیاتی ایجنٹ کے چارجز اضافی ہں گے۔ الف   

 روپے چارجز ہیں۔ 65ب۔ انسٹرومنٹ کی غیر اداشدہ واپسیکی صورت میں کلین کولیکشن پر 

تا ہے( بزریعہ کلیئرنگ کیلئے بھیجے جائیں گے ان پر ۔ پاکستانی روپے کے چیکس جو کہ ایک شہر میں)راولپنڈی/اسالم آباد کو ایک شہر تصور کیا جا پ

 کوئی چارجز نہیں ہیں۔
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سیف ڈپازٹ الکر کیلئے فیس)پیشگی وصول کی جائے گی یا بلحاظ ساالنہ/ششماہی/سہ  ۔ سیف ڈپازٹ الکر پ

 ماہی مدت جو بھی صورت ہو وصول کی جائے گی

  کے  لیے50,000 ز قابل  واپسی سیکیورٹی  یا صفر  چارج  روپے ساالنہ4,500 ( چھوٹا الکرiالف۔   )

(iiدرمیانہ الکر )  کے  لیے60,000 یا صفر  چارجز قابل  واپسی سیکیورٹی  روپے ساالنہ 6,500 

(iiiبڑا الکر ) کے  لیے 100,000 یا صفر  چارجز قابل  واپسی سیکیورٹی  روپے ساالنہ  8,500 

(iv"(اضافی بڑا ایکس ایل  )16X "16الکر) کے  لیے150,000 یا صفر  چارجز قابل  واپسی سیکیورٹی   روپے ساالنہ 15,600 

(v"(اضافی بڑا ایکس ایکس ایل )31X "16الکر) کے  لیے 175,000 یا صفر  چارجز قابل  واپسی سیکیورٹی روپے ساالنہ  18,000 

دفعہ  قابل  واپسی  جو  ساالنہ  کرایہ  دےبجایے  ایک   روپے فی الکر 10,000 ب۔ سیکیورٹی ڈپازٹ

 سیکیورٹی  

 روپے سروس چارجز 5,000اصل چارجز جمع  ۔ الکر توڑنے کے چارجز پ

 پیسے فی ہزار فی دن 65ڈیفالٹ کی پوری مدت کے لیے قابل ادائیگی کل رقم کا   ۔ تاخیر ادائیگی چارجز ت
 )چارجز خیراتی اکاؤنٹ میں منتقل کیےجائیں گئے 

ہو۔ قابل واپسی سیکیورٹی ڈپازٹ کو گاہک کے  گیا لیا بعد کے 2019 جوالئی یکم نامہ اجازت کا جن ہے الگو پر الکرز ان صرف قمر نئی کی ڈپازٹ کی :نوٹ

AHS  کے تحت رکھا جائے گا۔ رہناکاؤنٹ میں 
 

 وٹیلیٹی بلز)پی ٹی سی ایل،واپڈا،ایس این جی پی ایل(ی۔  ت

 .IBSD/OPS/1/2007&IBSD/OPS/3/2007 & CL No،1527اور  1115نامہ نمبر)مزید معالمات کیلئے مہربانی فرما کر ہدایت 
IBSD/ops/14/2011)سے رجوع کریں 

 روپے فی بل )یوٹیلیٹی کمپنیوں سےقابل ادا( 8 الف۔ سروس چارجز

 پی ٹی سی ایل سے قابِل ادا((روپے  9 

 صفر ب۔ چیک وصولیات/واپسی چارجز 

VI ہوم ریمیٹنس 
ی ٹرانزیکشن پروسیڈ ریالئزیشن سرٹیفکیٹ ایک سال سے پران

 کا اجرٗا،

 ایف ای ڈی +روپے فی کس سرٹیفکیٹ -/600 مبلغ 

 )نوعیت ہر(اکاؤنٹ کرنٹ

 
 
 

 چیک ریٹرن چارجز صفر )صرف آوٹ ورڈ کلئیرنگ کلیشن (

تنسیخ صفر چارجز/بنکر چیک بنانا   
 چیک بک جاری کرنے کے چارجز صفر 

چارجز انالئن کیش نکالنے کے صفر    

 ایف ای ڈی +روپے فی کس سرٹیفکیٹ  -/2000 مبلغ 

 آلٹرنیٹ ڈلیوری چینل
 ڈیبٹ کارڈ)بیسک اور سپلیمنٹری( چپ۔ ویزا1

 الف۔ اجراء فیس

(iکالسک ) روپے 1500 

(iiگولڈ ) روپے 1800 

 ب۔ ساالنہ سروس فیس

(iکالسک ) روپے 1500 

(iiگولڈ ) روپے 1800 

 ۔ تبدیلی/متبادل پ

(iکالسک ) روپے 1500 

(iiگولڈ ) روپے 1800 

 آر او سی/واؤچر باز یافتی چارجز

(iمقامی ) روپے 300 

(iiبین االقوامی ) روپے 600 
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 (چارج بیک پروسیسنگ فیس ت)

 لوکل ٹرانزیکشن  

 یا اصل -/Rs. 250کم از کم 

 بیرون ملک ٹرانزیکشن 

 یا اصل-/Rs. 475کم از کم 

  فیصد 52.3 کا ٹرانزیکشن کردہ رقم ایس ادائیگی چارجز                                )انٹرنیشنل پی او

 ۔یونین پے چپ ڈیبٹ کارڈ )بیسک اینڈ سپلمنٹری (2-

 الف۔ اجراء فیس 

(iکالسک ) روپے 1400 

(iiگولڈ ) روپے 1500 

ب۔ ساالنہ سروس فیس   

(iکالسک ) روپے 1400 

(iiگولڈ ) روپے 1500 

۔ تبدیلی/متبادلج   

(iکالسک ) روپے 1350 

(iiگولڈ ) روپے 1500 

 آر او سی/واؤچر باز یافتی چارجز

(iمقامی ) روپے 300 

(iiبین االقوامی ) روپے 600 

(چارج بیک پروسیسنگ فیس ط)  

 لوکل ٹرانزیکشن  

 یا اصل -/Rs. 250 کم از کم

 بیرون ملک ٹرانزیکشن 

-/Rs. 475 یا اصل کم از کم   

 فیصد 52.3 کا ٹرانزیکشن کردہ رقم)انٹرنیشنل پی او ایس ادائیگی چارجز                              

 پے پاک ڈیبٹ کارڈ )بیسک اینڈ سپلمنٹری )۔

 الف۔ اجراء فیس

(i )روپے 850 سلور 

(iiگولڈ ) روپے1200 

 ب۔ ساالنہ سروس فیس

(i )روپے 850 سلور 

(iiگولڈ )  روپے1200 

تبدیلی/متبادل ج۔  

(i )روپے 850 سلور 

(iiگولڈ ) روپے 1200 
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 آر او سی/واؤچر باز یافتی چارجز

(iمقامی )  اصل 

(چارج بیک پروسیسنگ فیسط)  

 لوکل ٹرانزیکشن  
-/Rs. 250 یا اصل    کم از کم 

  اے ٹی ایم سروسز۔ 4 

 الف ۔ نقد رقم نکلوانے کی فیس

(iعسکری بینک اے ٹی ایم ) مفت 

(iiبزریعہ خود مختار اے ٹی ایم خدمت فراہم کنندہ ) روپے فی ٹرانزیکشن   23.44 

(iii بزریعہ )روپے فی ٹرانزیکشن    23.44 لنک رکنبینک اے ٹی ایم 1 

 فیصد)جو بھی زیادہ ہو( 3.50روپے فی ٹرانزیکشن یا ٹرانزیکشن رقم کا  350  بین االقوامی اے ٹی ایم

 ے کی فیس۔ بیلنس معلوم کرن ب

(iبزریعہ عسکری بینک اے ٹی ایم                                 مفت ) روپے فی ٹرانزیکشن 3.13 کیش نکلوانا / بیلنس انکوائر) رسید پرنٹنگ 

(ii بزریعہ )لنک رکن بینک اے ٹی ایم 1-Rs2.5/  (ivبین االقوامی۔ )Rs. 200/- 

   یٹ بینکاری/آئی وی آر،کال سنٹر۔ رقم کی منتقلی بزریعہ اے ٹی ایم/آئی ن5

 ا    ٲی  نیٹ  بینکنگ  رجسٹریشن  چارجز                                      مفت

 ب  ڈیجیٹل چینل  سے  ٹرانزکشن
 ایس ایم  ایس  الر  ٹ                                                             مفت  1

 مفت                                                          ای  میل  الر  ٹ            2

 نوٹ: ٲی  نیٹ/موبائل بینکنگ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے کوئی ایکٹیویشن، سبسکرپشن یا ساالنہ چارجز نہیں۔

 برانچوں کے مابین رقم کی منتقلی
 

 آئی نیٹ موبائل بینکنگ/آئی وی آر اے ٹی ایم

 مفت مفت

 کرنٹ کھاتہ داروں کے لیے /منافع دار  نک کے مابین رقم کی منتقلیبی

 آئی نیٹ موبائل بینکنگ/آئی وی آر اے ٹی ایم

سے   روپے 25،000ماہ میں  ایک جو بھی کم ہے روپے 200 فیصد یا 0.1
 .زیادہ کی رقم پر

 

RAAST ID مفت کے ذریعے انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر 

 روپے  فی  ٹرانزکیشن 25سسٹم  ٹرانزکشن  فیس                  ۔  بیکن  ہاؤس  سکول  6
 نوٹ:۔

(i)کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے   ڈیپٹ کارڈ کا اجراءمفت ہے 

(ii)الف -4ب اور – 4 ۓچارجزمیں کمی یاخاتمہ کرسکتےہیں ماسواۓسیونگ اکاؤنٹسپرمجازاختیارکاروباری ترجیحات کو ملحوِظ خاطررکھتےہُو  

 کنگ سروسزکنزیومر بین

  ۔ عسکری اجارۃ بالسیارۃ1

(i)ایک ملین روپے سے  روپے 6,000  پراسیسنگ چارجز

 کم

ایک ملین روپے کے  روپے 7000  
 برابر یا زائد
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(ii)اصل خرچہ کے مطابق  قانونی/قدرینہ/تخمینہآمدن/ریپوزیشن/چارجز  

(iii)قبل از وقت تنسیخ کے چارجز 
 

(iسیکیورڈ ٹرانزیکشن رجسٹری) (STR میں سیکیورٹی )

مفادات کے اندراج کے لیے فیس بشمول ابتدائی، ترمیم، 

 ٹرمینیشن چارجز وغیرہ۔

(ii نقل/دوبارہ تصدیق کے)NOC چارجز 

ویب سائٹ  STR* ایس ای سی پی کی طرف سے 

(https://str.secp.gov.pk/public/fees.aspx میں فراہم )

 کردہ فیس کے مطابق۔

 

 5م کا واجب االدافنانس رق 
 فیصد

 

 *اصل خرچہ کے مطابق
 

 

 

 
 

 روپے 1000

 

 ۔ عسکری ہوم مشارکہ2

(i)روپے 5،500 --------ملین روپے تک  5  پراسیسنگ چارجز 

-------ملین روپے تک 10  
- 

 روپے 8،500

اسالمک بینکنگ  ----ملین زائد فنانس پر 10  

 ڈویژن کی صوابدید پر

میرا گھر میرا پاکستان   
 سکیم

 

 روپے6,000  

(ii)  اصل خرچہ کے مطابق  دستاویزی چارجز  

 (iii)قبل از وقت تنسیخ کے چارجز  
 3 واجب االدافنانس رقم کا

مکمل تصفیہ اور بیلون  فیصد

کی ادائیگی دونوں کے لیے 

 قابل اطالق
 

 

 (iv)اصل خرچہ کے مطابق  قانونی/جائیدادکی تصدیق و قدرینہ/تخمینہ آمدن چارجز  

(v)  نقل/دوبارہ تصدیق کےNOC روپے 1000  چارجز  

 (v)نہیں کوئی  میرا گھر میرا پاکستان سکیم قبل از وقت تنسیخ کے چارجز  

 )عسکری ڈیجیٹل والیٹ (برانچ لیس بینکاری
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کیش ڈیپازٹ/بیسک بینکنگ کھاتہ دار کے کھاتے میں کم سے کم  -1

 تکروپے 50000روپے سے لے کر ذیادہ سے ذیادہ  100

 فری

 فری بل ادائیگی -2

 فری موبائل ٹاپ اپ3-

  سے -/30 روپے کم از کم -ورک ٹین موبائل گرید اپ ٹاپ لنسیب4-

 روپے -/10,000 ادہیز سے ادہیز   

 فری

 فری پن کی تخلیق -5

 فری پن کی تبدیلی -6

 فری بیلینس انکوائری عسکری بینک اےٹی ایم نیٹ ورک -7

 انکوائری  فی روپے 3.13 لنک رکن بینک اے ٹی ایم 1بیلینس انکوائری-8

 فری منی اسٹیٹمنٹ -9

 فری کھاتہ کی تفصیل بھیجنا -10

 فری بین االقوامی ہوم ترسیالت11 

 اسٹیٹمنٹ روپے فی 30 کسٹمر کی درخواست پر اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کا اجراء -12

 کھاتہ دار -متبا دل/۔ اے ٹی ایم کارڈ کا اجراء13

 ( دیشن و گفت لئے کے ریٹ کالئینٹکارپو ) 
 روپے فی کارڈ 431

 ایجنٹ– تبدیلی /متبا دل ۔ اے ٹی ایم کارڈ کا اجراء/14

 )دیشن و گفت لئے کے کارپوریٹ کالئینٹ(
 روپے فی کارڈ 431

دوسرے بینک کے اے ٹی ایم کے ذریعے نقد رقم نکالنے کی صورت 15- 
 میں 

 روپے فی ٹرانزیکشن 23.44

 فری ے ٹی ایم کے ذریعے نقد رقم نکالناعسکری ا16-

 فری )عسکری ڈیجیٹل والیٹ سے عسکری ڈیجیٹل والیٹ( رقم کی منتقلی17-

 فری پن کی تخلیقعسکری ڈیجیٹل والیٹ اے ٹی ایم 18-

 فری تبدیلیپن کی عسکری ڈیجیٹل والیٹ اے ٹی ایم 19-

 AKBL-20 فری سے لنک کرنا عسکری ڈیجیٹل والیٹبنک اکائونٹ 

 فری انٹرنیشنل ہوم ریمیٹینس21-

 فری عطیات 22-

 فری عسکری ڈیجیٹل موبائل والیٹ اکاؤنٹ کھولنا23-

 فری اسٹیٹمنٹ عسکری ڈیجیٹل والیٹ کی منی24-

AKBL-25 بینک اکاؤنٹ سے عسکری ڈیجیٹل موبائل والیٹ میں منتقلی 

 
 

ک اکاؤنٹ بین AKBLعسکری ڈیجیٹل موبائل والیٹ سے  -ٹرانسفر آؤٹ 26-
 میں

 

نقد رقم نکالنا/بیلنس انکوائری )ہم پر اور ہم  -اے ٹی ایم رسید پرنٹنگ 27-
 سے باہر دونوں لین دین(

 روپے فی ٹرانزیکشن 2.50-/

 فری کور اکاؤنٹ میں( AKBLسے  رقم کی منتقلی )عسکری ڈیجیٹل والیٹ28-

 فری نٹ میں(سے دوسرے بینک اکاؤ رقم کی منتقلی )عسکری ڈیجیٹل والیٹ29-

- 29a فری روپے تک فی مہینہ 25,000فنڈ کی منتقلی 

-29b پر کم ہو کی رقم کی منتقلی اوپرروپے سے  25,000جو بھی  200% یا 1 روپے سے اوپر فی مہینہ  25,000فنڈ کی منتقلی 

  

 

 متفرق چارجز / اخراجات

 

 روپے فی ہدایت 600 ۔چیکوں کی ادائیگی روکنے کی ہدایت1

 ڈوپلیکیٹ سٹیٹمنٹ آف اکاٰونٹ ۔2

 نہیں()پنشن اکاؤنٹ کے کوئی چارجز

 روپے )فلیٹ( 35

 روپے فی ایڈوائس 50 ۔ ڈوپلیکیٹ پارٹی ایڈوائس چارجز3
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 ۔ آڈیٹرز کو بیلنس کی تصدیق یا کوئی دوسرے سرٹیفیکیٹ4

 نہیں()پنشن اکاؤنٹ کے کوئی چارجز

 روپے فلیٹ 350

اور  ،سندھی لیف/چیک)ایف ای ڈی کا اطالق صرف پنجاب، بلوچستان روپےف 21 ۔ چیک بُک کا اجراء5

 کے پی کے صوبوں میں ہے(

روپے فی لیف)ایف ای ڈی کا اطالق صرف پنجاب ، بلوچستان 21روپے جمع  400 ۔ فارم ب کے عوض چیک بک کا دوبارہ اجراء6

 اور کے پی کے صوبوں میں ہے(سندھ 

 روپے فی چیک700(انورڈ: اجراء کرنے والے سے i) کی واپسی۔ کلیئرنگ میں غیر ادا شدہ چیکوں 7

(ii :آٰوٹ ورڈ)روپے سے کم  100روپے فی چیک یا دستاویز منظور شدہ  100

 میزان)ایف ای ڈی( کا اطالق صرف پنجاب سندھ اور کے پی کے صوبوں میں ہے(

 صفر ۔ اکاُو نٹ بند کرنے کے چارجز8

الوہ کسٹمر کی جانب سے ایس ۔ بینکوں اور مالیاتی اداروں کے ع9

 بی پی چیک کا اجراء

 روپے )فلیٹ(500

۔ مالزم کے کھاتے میں تنخواہ کی منتقلی کی صورت میں آجر 10
 کے کھاتے سے وصولی چارجز

روپے فلیٹ فی کریڈٹ)ماسوائے دفاعی اور سرکاری مالزمین(یا مجاز اختیار  50
 سے منظور شدہ

وسری معیادی رکنیت کی رقم ۔ سکول فیس کی کولیکشن /کوئی د11

 وغیرہ

 صفر

 روپے ایک سال تک کے ریکارڈ کیلئے 110(i) ۔ کسٹمر کو فراہم کردہ بینک ریکارڈ کی فوٹو کاپی12

(ii )550 روپے )فلیٹ(ایک سال سے زائد ریکارڈ کیلئے 

 روپے(فی رپورٹ 50اصل) ۔ ای سی آئی بی رپورٹ کے حصول کیلئے13

 اصل ی سے کریڈٹ رپورٹ کے حصول کیلئے۔ غیر ملکی بینک/ایجنس14

 روپے 500 ۔ سیم ڈے کلیئرنگ آف انسٹرومنٹس15

 روپے فی مہینہ 90 ایس ایم ایس چارجز -16

 روپے 500 ۔ڈوپلیکیٹ سی ڈی آر/ٹی ڈی آرکا اجراء17

 روپے 375 ۔ دوسرے بینکوں سے ٹیسٹ کی تصدیق18

 چارجز کے عالوہ وصول کئے جائیں گئے روپے فی تعمیل عمومی 270 ۔ سٹینڈنگ انسٹرکشنز19

  

 بیلنس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ۔سیونگ بنک اکائونٹ کم سے کم بیلنس کی ریکوائرمنٹس20

PLSسیونگ اکائونٹ پر کسی قسم کے کوئی سروس چارجز نہیں ہی۔ 

 بیلنس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ۔اسالمک بیسک بنکنگ اکائونٹ21

 ۔)کوئی سروس چارجز نہیں ہیں(

 ۔ڈارمنٹ اکائونٹ پر سروس چارجز )تمام قسم کے اکائونٹس22-

 )بمع لوکل اور ایف سی واے     (

 کوئی نہیں

22(a) آسان اکاونٹ پر سروس چارجز 

 

 بیلنس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔

 )کوئی سروس چارجز نہیں ہیں(۔

 عسکری اسالمک سحر اکاؤنٹ -23

ازٹ کی عسکری اسالمک سحر ٹرم ڈپازٹ کم از کم ڈپ

 ریکوائرمنٹس

عسکری اسالمک سحر ٹرم ڈپازٹس پر قبل از وقت انکیشمنٹ 

 جرمانہ/ چارجز

 روپے 50,000

 

 

 

 

 

 

عسکری اسالمک سحر اکاؤنٹ کے منظور شدہ رہنما خطوط کے مطابق )سیکشن 

 72/2022( سرکلر لیٹر 03
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 کی خصوصیات کے مطابق موجودہ کرنٹ/سیونگ اکاؤنٹ چارجز اور پروڈکٹ سالمی پاک وطن اکاؤنٹ -24
 فروزن(پر اکائونٹ +تمام بیرون ملک کرنسی )نئی ایف سی اے  ۔25

      مینٹینینس چارجز،جہاں پر کرنٹ اور منافع بخش اکائونٹس کا     

       کھانہ مہینہ کے آخر تک مندرجہ ذیل شیڈول کے مطابق ہونا     

 چاہیئے۔    

 

 

 
 س چارجز صفرسرو ۔نئے ایف سی وائے اکائونٹس

 ماہانہ 1 ۔یو ایس ڈالرI 100۔یو ایس ڈالر
II 100۔جی بی پی IIماہانہ  1 ۔جی بی پی 

III100۔ای یو آر  IIIماہانہ1 ۔ای یو آر 

 ماہانہ 2 ۔یو ایس ڈالرI 100۔یو ایس ڈالر ۔فروزن ایف سی وائے اکائونٹس
II 100۔جی بی پی IIماہانہ  2 ۔جی بی پی 

III100۔ای یو آر  IIIماہانہ2 ی یو آر۔ا 

 تمام  بینکنگ  پرو  ڈکٹ  چارجزجیسےکلیکشن  ،  ۔  کیش  مینجمنٹ  ٹرانزکشن  ،بینکنگ  کلیکشن  ،                            26

 کیس  ٹو  کیس  پر  ہو  گا ڈیزبرسمنٹ،  الیکٹرونک  بینکنگ                                                  ڈیزبرسمنٹ،  الیکٹرونک  بینکنگ، کافیصلہ  

 بمعہ  صارف  اور  بینک  کے                                                                                               

 ایس ای سی پی دستاویز کی بازیافت کے چارجز / پروسیسنگ فیس -27

 / سیلز ٹیکس( FEDروپے )بشمول  1,100پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں کی معلومات / دستاویزات کے لیے:  

 / سیلز ٹیکس( FED)بشمول روپے  2,000پبلک لمیٹڈ کمپنیوں کی معلومات/دستاویزات کے لیے: 
 

کا  کاؤنٹر  استعمال  کرتے  ھوے  لینگے  ان  پر    ۔  تمام  جنرل  بینکنگ  سر  وسز  جو  کہ  کنونشنل  بینکنگ  کے  صارف  اسالمی  برانچ28

اسالمک  بینکنگ  سروسز  کے  چارجز  الگوہونگے اوراسی  طرح  اسالمک  بینکنگ  کے  صارف  جو  سروسز  کنونشنل  بینکنگ  کے  
 کاؤنٹر سے  حاصل  کرینگے  ان  پر  کنونشنل  بینکنگ  کے  چارجز  ال  گو  ہونگے

سلری اور  (a)22،21،02,22روپے لیے جائیں گے ماسوائے  50یے سروس چارجز کم سے کم بیلنس کی صورت میں مخصوص اکاونٹ کے ل

 زکوۃ اکاونٹ مستثنٰی ہیں 

 
کیش منیجمنٹ /ایمپالئی بنکنگ /کلیشن /تقسیم / الیکٹرانک بینکنگ کا فیصلہ گاہک اور بنک کے مابین ایک معاہدے کے  ٹرانزیکشن بیلنس  -29

 ٹو کیس کی بنیاد پر کیا جائے گا                                                                    ذریعے کیس

 نوٹ:۔
 (i کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے صفر چارجز سیریل نمبر)5 ( &ii)7 الگو ہوں گے 

 (ii سیونگ اکاؤنٹس کے لیے سیریل نمبر)5 ( &ii)7 ارٹی کاروباری ترجیحات کی بنیاد پر کر سکتی ہےچارجز میں کمی یا خاتمہ مجاز اتھ 

 صفر چارجز

 ۔  کیش  مینجمنٹ  ٹرانزکشن  ،بینکنگ  کلیکشن  ،                            تمام  بینکنگ  پرو  ڈکٹ  چارجزجیسےکلیکشن  ،24
 یزبرسمنٹ،  الیکٹرونک  بینکنگ، کافیصلہ کیس  ٹو  کیس  پر  ہو  گاڈیزبرسمنٹ،  الیکٹرونک  بینکنگ                                                  ڈ  

 بمعہ  صارف  اور  بینک  کے                                                                                               

می  برانچ  کا  کاؤنٹر  استعمال  کرتے  ھوے  لینگے  ان  پر  ۔  تمام  جنرل  بینکنگ  سر  وسز  جو  کہ  کنونشنل  بینکنگ  کے  صارف  اسال25
اسالمک  بینکنگ  سروسز  کے  چارجز  الگوہونگے اوراسی  طرح  اسالمک  بینکنگ  کے  صارف  جو  سروسز  کنونشنل  بینکنگ  کے  

                                                               کاؤنٹر  سے  حاصل  کرینگے  ان  پر  کنونشنل  بینکنگ  کے  چارجز  ال  گو  ہونگے       

 نوٹ:۔
 (i کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے صفر چارجز سیریل نمبر)5 ( &ii)7 الگو ہوں گے 

 (ii سیونگ اکاؤنٹس کے لیے سیریل نمبر)5 ( &ii)7 سکتی ہے چارجز میں کمی یا خاتمہ مجاز اتھارٹی کاروباری ترجیحات کی بنیاد پر کر 

 صفر چارجز

 )درآمد،برآمد،لوکل ایل سی اور گارنٹی بزنس کے عالوہ(
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 یہ ہمارے سٹینڈرڈ چارجز ہیں اور کسی قسم کی کمی یا خاتمہ کے لیے مجاز اتھارٹی  سے رجوع کیا جا سکتا ہے ہر کیس کے لیے علیحدہ ،  یہ

 آؤٹ آف پاکٹ اور رابطہ بینک چارجزکے ۓیحات کے مدنظر ہو گی ماسوامنظوری مجودہ کاروباری حجم /تعلق/یامستقل کاروباری حاالت/ترج

 سٹاف:

مجاز اختیار کی منظوری سے تمام بینکاری ٹرانیکشنز،کمیشن /چارجز بشمول چیک بکس پر جو کہ مناسب رقم 

 فیصد 50(. الکر کی سہولت سے استفادہ کی صورت میں کرائے کی رقم کا 3142ہدایت نامہ نمب-کے حاصل ہو

 اور چابی کیلئے کوئی ڈپازٹ نہیں۔
   اسالمک فنانسنگ

سرمایہ کاری پر منافع کےعالوہ درجہ 

 ذیل چارجز وصول کیئے جائیں گئے

   

   )الف( متفرق چارجز

  اصل خرچہ کے مطابق )مثالّ دستاویزی چارجز سیکیورٹی قدرینہ اور مینٹیس چارجز وغیرہ(

)ب( کریڈٹ پرپوزل پراسس کرنے کے 

 وس چارجز * )پیشگی(سر

 -------فی صد  0.10 روپے  5،000کم از کم  

(i) 25 فیصد )مجاز اختیار کی  0.050   ملین روپے تک
 منظوری کے مطابق(

(ii) 25 ملین سے زائدتک  

*تجارتی طریقہ کار پر مبنی کریڈٹ پروپوزل کے عالوہ یعنی 

 شریعہ سٹینڈرڈ( AAOIFIمرابحہ،مساومۃ سلم ،)بحوالہ 

  

)ج( ایک بار کی ٹرانزیکشن کے 
 چارجز مالیاتی/غیر مالیاتی سہولیات

  روپے ہر کیس 1000 

(i) 5 روپے ہر کیس 2000  ملین روپے تک  

(ii) 5  10ملین روپے سےزائد اور 

 ملین روپے تک
  روپے ہر کیس 3000 

(iii)10  ملین  25ملین روپے سےزائد

 روپے تک
  روپے ہر کیس 4000 

(vi)25 50ملین روپےسے زائد اور 

 ملین روپے تک
  روپے ہر کیس 5000 

(v)05 ملین روپے سے زائد  

*تجارتی طریقہ کار پر مبنی کریڈٹ 

پروپوزل کے عالوہ یعنی 

مرابحہ،مساومۃ سلم ،)بحوالہ 
AAOIFI )شریعہ سٹینڈرڈ 

روپے )یکساں(ہر  3000 

 درخواست پر
 

روپے )یکساں(ہر  1300  )د( سیکیورٹی دستاویز  کی تبدیلی

 درخواست پر
 

فیصد فیس پیشگی وصول  50فی صد تا ہم 0.75مجوزہ سہولت کا   )س( سیکیورٹی دستاویز  کی ریلیز

 گی)جہاں پر بھی اطالق ہو( ۓکی جا

 )یا کسٹمر سے مذاکرات اور مجاز اتھارٹی سے منظوری کے تحت(  )ص( منصوبے کے معائنے کی فیس

ظوری روپے تک یا من 10،000  

 کے مطابق 
 

)ض( دیگر بینکوں سے قرض کی سہولت 

 کیلئے این او سی کا اجراء
روپے تک کم  5،000روپے کے چارجز کو  10،000نوٹ: مجاز اتھارٹی  

 کر سکتی ہے

    

  اصل  )ط( پلج/ہائپاتھیکیشن کے تحت ایڈوانسز
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  اصل  )ا( گودام کرایہ

گودام عملے کی تنخواہیں )گودام )ب( 
 ز/چوکیدار(کیپر

)حقیقی کنوینس جمع دیگر  
 چارجز(

 

 1075ملین روپے تک 10(i)  )ج( گودام معائنہ چارجز

 روپے

 

 8)د( میونسپل حدود میں یا برانچ سے 
 کلو میٹر کے فاصلے پر

 (ii)10  ملین روپے سے زائد
 روپے 2200

 

 قوانین کے مطابق ٹی اے اور ڈی اے جمع مندرجہ باال چارجز اصل  

  مندرجہ باال حدود سے باہر )ر(

)س( اگر گودام کیپر تعینات نہیں ہے تو ڈیلیوری چارجز وصول کیے 
 جائیں گئے سواری کے اخراجات وصول کئے جائیں گئے

  

)ص( دوسرے انسیڈینٹل اخراجات، 

انشورنس )تکافل( پریمیم، قانونی 

 اخراجات وغیرہ

روپے فی ڈیلیوری  550 اصل

 آرڈر

 

    آرڈر کا آجراء پلج پر ڈیلیوری

 نوٹ:

(i) ۓمتفرق چارجز جیسا کہ گودام کے عملے کی تنخواہ،معائنہ چارجز وغیرہ کی وصولی کرتے  ہو 

گودام کے عملے کی کل تنخواہ وغیرہ سے تجاوز نیہں  ۓکسٹمرز سے وصول کردہ رقم گودام کے کل کرا
 گئے۔ کرے گی، دوسرے الفاظ میں متفرق چارجز اصل کے مطابق عائد ہوں

 

(ii)  سیکیورٹی دستاویزکے متعلق چارجز )جہاں پر اطالق ہو( بنیادی طور  پر علیحدہ سے وصول کیے

 جائینگے۔

 

(iii) کارپوریٹ کسٹمرز اور سینڈیکیٹ سہولیات پر چارجز منظوری کی شرائط سے منسلک ہیں۔ 

(iv)  یہ ہمارے سٹینڈرڈ چارجز ہیں

مجاز اورکسی قسم کی کمی یا خاتمہ کیلئے 

 ۓاتھارٹی کی منظوری کیلئے رجوع کیا جا

جسکی بنیاد مجودہ اورمستقبل کے 

کاروباری ترجیحات کو ملحوِظ خاطر رکھ 

آؤٹ آف پاکٹ اخراجات  ۓکر ہو گی ماسوا

 ۔کے

   

۔بذریعہ پرزم تھرڈپارٹی کےفنڈزمنتقلی 7

 کی اسٹیٹمنٹ

 ٹوٹل          چارجز 

سٹیٹ بینک آف  اوقات کار دن

     پاکستان

 عسکری بینک لمیٹیڈ

اوقات کار برائے انٹر بینک فنڈز 

 ٹرانسفر

 روپے 220 روپے 20 روپے 200 

بجے)انٹربینک فنڈ 5:00بجےتاشام 9:00صبح  سوموارتاجمعہ

 ٹرانسفر(

 این/اے این/اے این/اے

 

اوقات 

کاربرائےکسٹمرٹرانسفرزسیٹلمنٹ)ایم 

 (103ٹی

 روپے 220 روپے 20 روپے 200 

 صفر صفر صفر بجے 1:30بجےصبح تادوپہر 9:00 ن روپےاورزائدکیلئےایک ملی

 صفر صفر صفر بجے 3:00بجےصبح تادوپہر 1:30 سوموارتاجمعہ 
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اوقات 

کاربرائےکسٹمرٹرانسفرزسیٹلمنٹ)ایم 

 (102ٹی

 سوموارتاجمعہ

 بجے 4:30 دوپہر تا 9:00

 

 

 
 صفر

 

 
 صفر

 

روپے ہے بزریعہ ایم ٹی  100000ہر ایک کریڈٹ ٹرانسفر کی کم سے کم حد 

میں  102ادائیگی ہدایات کی اجازت ہے،ایم ٹی  10زیادہ سے زیادہ  102
 انفرادی طور پر ایک ادائیگی ہدایات پر مندرجہ ذیل چارجز ہیں

 4.30بجے صبح تا  9.00سوموار تا جمعہ                                              

 بجے شام

 

 
 

روپے فی  25

 ہدایتادائیگی 

 روپے 220 

 روپے 320

 روپے 550

 بجے کے بعد عمل میں النے کیلئے اسالمک ٹریژری ڈیسک سے منظوری لینا ضروری ہے۔ 1نوٹ:۔ مذکورہ باالٹرانزیکشن کو دوپہر 

چارجز پر نظرثانی کی چارجز ایس بی پی کی ہدایات پر معاف کردیئے گئے ہیں اور ایس بی پی کی مزید ہدایات کی روشنی میں ان ہی  RTGS نوٹ:۔ 

 جاسکتی ہے۔

پوسٹل /ٹیلیگرام/ٹیلی فون/سوئفٹ/ٹیلکس/فیکس اور کورئیر 

 چارجز)اندرون ملک(

 

 اصل رابطی چارجز 1

 روپے فلیٹ 150 ۔ کورئیر سروس2

  ۔ سوئفٹ/ٹیلکس/کیبل چارجز3

 روپے فلیٹ 425 الف۔النگ میسج)مثالَ ایل سی کا مکمل متن وغیرہ(

 روپے فلیٹ 225 مثالَ ایل سی کی ترمیم وغیرہ(ب۔ شارٹ میسج)

 روپے فلیٹ 110 ج۔ سوئفٹ/ٹیلیکس/ٹیلیگرام چارجز یا ٹی ٹی میسج

 روپے سروس چارجز 135اصل جمع  ۔ ٹیلی فون اور فیکس چارجز4

 روپے فلیٹ 150 ۔ ڈاک5

 

 کی وجہ سے فیس عارضی طور پر ریگولیٹر کی ہدایت پر معطل ہے 19کوویڈ نوٹ: 
 

 

 
*********************************** 
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                                             شیڈول الف )شیڈول آف چارجز اسالمک بینکنک سروسز(                                                              

 2023جنوریموئثریکم 

 نمبر شمار صفحہ نمبر ف چارجز میں تفصیلشیڈول آ ارٹی کی وضاحتتھمجاز ا

      لیٹر آف کریڈٹ   > درآمدات > تجارتی فنانس 

(ii) *55  فیصد شیڈول الف میں دیئے گئے قابِل

یا کنٹری روپے ) 1000اطالق ِحصے یا کم از کم 

ڈویژن سے مزاکرات یا زہیڈ اسالمک بینکنگ سروس

 (منظوری پرمنحصرہے

(i) *55 میں دیئے گئے قابِل  فیصد شیڈول الف

مجاز یاروپے ) 1000اطالق ِحصے یا کم از کم 

اتھارٹی سے مزاکرات اور منظوری پر منحصر 

 ہے(

 ۔)س(الف1  3

یا )روپے  1500فیصد یکساں کم از کم  ٪0.15

ڈویژن سے زکنٹری ہیڈ اسالمک بینکنگ سروس

 (مزاکرات یا منظوری پرمنحصرہے

وپے ر 1500فیصد یکساں کم از کم  ٪0.15

)یامجاز اتھارٹی سے مذاکرات اور منظوری پر 

 منحصر ہے(

 )س( 2الف۔  4

 تجارتی فنانس   > رآمدات ب> بلز

یا کنٹری ہیڈ اسالمک )فیصد کم از کم  ٪0.13

ڈویژن سے مزاکرات یا منظوری زبینکنگ سروس

 (پرمنحصرہے

فیصد کم از کم )یامجاز اتھارٹی سے  ٪0.13

 صر ہے(مذاکرات اور منظوری پر منح

 ۔ )ب( 2 4

   تجارتی فنانس   >  اندروِن ملک بینکاری> اندروِن ملک لیٹرآف کریڈٹ

ملین روپے کے  50ساالنہ 

حجم/حکومتیادارے/حکومت/جزوی حکومتی ادارے 

کمیشن کا اطالق) مجاز اتھارٹی سے مذاکرات اور 

 منظوری پر منحصر ہے(

ملین روپے کے  50ساالنہ 

جزوی حکومتی /حجم/حکومتیادارے/حکومت

ادارے کمیشن کا اطالق) مجاز اتھارٹی سے 

 مذاکرات اور منظوری پر منحصر ہے(

 )الف(  1 5

 تجارتی فنانس   >  اندرون ملک> گارنٹیز

رابطہ بینکوں کی جانب سے جاری کردہ گارنٹیز پر 

چارجز انٹرنیشنل ڈویژن کی منظوری پر 

منحصرہے اور سینڈیکیٹ انتظامات کے تحت جاری 

کردہ گارنٹیز پر چارجز مجاز اتھارٹی سے 

 مذاکرات اور منظوری پر منحصر ہے

رابطہ بینکوں کی جانب سے جاری کردہ 

گارنٹیز پر چارجز انٹرنیشنل ڈویژن کی 

منظوری پر منحصرہے اور سینڈیکیٹ انتظامات 

کے تحت جاری کردہ گارنٹیز پر چارجز مجاز 

 اتھارٹی سے مذاکرات اور منظوری پر منحصر

 ہے

6 3  

 می بینکاریعمو   >  اندرون ملک> ترسیالت زر
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ایریامنیجر/ریجنل جنرل منیجر کی طرف سے 

چارجز میں کمی یا خاتمہ کی منظوری کاروباری 

 ترجیحات پر منحصر ہے

مجاز اتھارٹی کی طرف سے چارجز میں کمی 

یا خاتمہ کی منظوری کاروباری ترجیحات پر 

 منحصر ہے

 (i)نوٹ: 8

 ڈیلیوری چینل آلٹرنیٹ

سیونگ )منافع/نقصان(اکاؤنٹس پر ایریا منجر 

ریجنل جنرل منیجر کی طرف سے چارجز )عالوہ  /

ج مندرجہ باال( میں کمی یا خاتمہ کی  – 2  2 -ب

 منظوری کاروباری ترجیحات پر منحصر ہے

مجاز اتھارٹی کی طرف سے چارجز )عالوہ  

ہ ج مندرجہ باال( میں کمی یا خاتم – 2  2 -ب

کی منظوری کاروباری ترجیحات پر منحصر 

 ہے

 (ii)نوٹ: 10

اور  دفاعی  ۓروپے ہر کریڈٹ پر )ماسوا 30یکساں

حکومتی مالزمین( یا ایریا منیجر/ریجنل منیجر کی 

 منظوری کے مطابق

 دفاعی  ۓروپے ہر کریڈٹ پر )ماسوا 30یکساں

اور حکومتی مالزمین( یا مجاز اتھارٹی کی 

 منظوری کے مطابق

 10سیریل نمبر  16

چارجز میں کمی یا خاتمہ  (ii)7اور  5نمبر شمار 

ایریا منیجر/ریجنل منیجرکی منظوری سے کیا جا 

سکتا ہے جو کہ کاروباری ترجیحات وغیرہ پر 

 منحصر ہے

چارجز میں کمی یا  (i)7اور  5نمبر شمار 

خاتمہ مجاز اتھارٹی کی منظوری سے کیا جا 

جیحات وغیرہ پر سکتا ہے جو کہ کاروباری تر

 منحصر ہے 

 (ii)نوٹ: 17

یہ ہمارے سٹینڈرڈ چارجز ہیں اور کسی قسم کی 

  کنٹری ہیڈ/اسالمک بینکنککمی یا خاتمہ کے لیے 

سے رجوع کیا جا سکتا ہے ہر کیس کے لیے 

علیحدہ ،  یہ منظوری مجودہ کاروباری حجم 

تعلق/یامستقل کاروباری حاالت/ترجیحات کے /

آؤٹ آف پاکٹ اور رابطہ  ۓوامدنظر ہو گی ماس

 بینک چارجزکے

یہ ہمارے سٹینڈرڈ چارجز ہیں اور کسی قسم کی 

کمی یا خاتمہ کے لیے مجاز اتھارٹی  سے 

رجوع کیا جا سکتا ہے ہر کیس کے لیے علیحدہ 

،  یہ منظوری مجودہ کاروباری حجم 

تعلق/یامستقل کاروباری حاالت/ترجیحات کے /

پاکٹ اور رابطہ  آؤٹ آف ۓمدنظر ہو گی ماسوا

 بینک چارجزکے

 صفر چارجز 17

ایریا منیجر تمام بینکنگ ٹرانزیکشن  سٹاف: 

کمیشن/چارجز بمعہ چیک بک کمی کی منظوری 

جو کہ مناسب رقم تک ہو گی الکر کی سہولت  کی 

فیصد کل کرایہ کی چھوٹ ہے اور  50صورت میں

 یہ بغیر چابی ڈیپازٹ کے ہو گی

انزیکشن تمام بینکاری ٹر سٹاف: 

کمیشن/چارجز مجاز اتھارٹی کی منظوری جو 

کہ مناسب رقم کے لیے ہو گی بغیر چابی 

فیصد کل  50ڈیپازٹ کے الکر کی سہولت 

 کرایہ کے ہو گی

 سٹاف نوٹ 17

 اسالمک فنانسنگ

فی صد )یا کنٹری ہیڈ اسالمک بینکنگ کی  0.05

 منظوری کے مطابق(

ے فی صد )مجاز اتھارٹی کی منظوری ک 0.05

 مطابق(

 ب۔ 17

فی  50فی صد پروپوذڈ ایکسپورٹر بشرطیکہ  0.75

صد پیشگی ادائیگی )جہاں پر اطالق ہو()یا کنٹری 

 50فی صد پروپوذڈ ایکسپورٹر بشرطیکہ  0.75

فی صد پیشگی ادائیگی )جہاں پر اطالق 

 ص 17
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 صفحہ29/ 20
 
 

اسالمک بینکنگ سے مذاکرات اور منظوری  –ہیڈ 

 کے مطابق(

ات اور منظوری ہو()مجاز اتھارٹی سے مذاکر

 سے مطابق(

 روپے تک یا منظوری کے مطابق  10،000

اسالمک بینکنگ چارجز میں -نوٹ: کنٹری ہیڈ

روپے تک کمی کر  50،000روپے سے  10،000

 سکتے ہے

 روپے تک یا منظوری کے مطابق  10،000

روپے  10،000نوٹ: مجاز اتھارٹی چارجزمیں 

 روپے تک کمی کر سکتی ہے 50،000سے 

 ض 17

یہ ہمارے سٹینڈرڈ چارجز ہیں اور کسی قسم کی 

کنٹری ہیڈ اسالمک بینکنگ کمی یا خاتمہ کے لیے 

جو کہ ہر کیس کے لیے علیحدہ  ۓسے رجوع کیاجا

ہے یہ کمی/خاتمہ مجودہ کاروباری حجم /تعلق یا 

مستقبل کی کاروباری ترجیحات پر مبنی 

 آؤٹ آف پاکسٹ اخراجات کے ۓہے،ماسوا

سٹینڈرڈ چارجز ہیں اور کسی قسم کی یہ ہمارے 

کمی یا خاتمہ کے لیے مجازاتھارٹی سے رجوع 

جو کہ ہر کیس کے لیے علیحدہ ہے یہ  ۓکیاجا

کمی/خاتمہ مجودہ کاروباری حجم /تعلق یا 

مستقبل کی کاروباری ترجیحات پر مبنی 

 آؤٹ آف پاکسٹ اخراجات کے ۓہے،ماسوا

 (iv)نوٹ۔ 18
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 صفحہ29/ 21
 
 

 

 -کریڈٹ :لیٹر آف 

 شیڈول)  الف(  )رقم روپے میں(

 

 بعد کی سہ ماہی یا  اسکا کچھ حصہ

 

 پہلی سہ ماہی یا  اسکا کچھ حصہ

 دودایل سی رقوم کی ح

 سے تک

850 1,700 500,000 1 

1,100 2,200 750,000 500,001 

1,450 2,900 1,000,000 750,001 

2,050 4,100 1,500,000 1,000,001 

3,050 6,100 2,000,000 1,500,001 

3,950 7,900 2,500,000 2,000,001 

4,850 9,700 3,000,000 2,500,001 

5,750 11,500 3,500,000 3,000,001 

6,650 13,300 4,000,000 3,500,001 

7,550 15,100 4,500,000 4,000,001 

8,400 16,800 5,000,000 4,500,001 

9,350 18,700 5,500,000 5,000,001 

10,200 20,400 6,000,000 5,500,001 

11,100 22,200 6,500,000 6,000,001 

12,000 24,000 7,000,000 6,500,001 

12,900 25,800 7,500,000 7,000,001 

13,800 27,600 8,000,000 7,500,001 

14,650 29,300 8,500,000 8,000,001 

15,600 31,200 9,000,000 8,500,001 

16,450 32,900 9,500,000 9,000,001 

17,350 34,700 10,000,000 9,500,001 
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 صفحہ29/ 22
 
 

20,050 40,100 12,500,000 10,000,001 

24,500 49,000 15,000,000 12,500,001 

28,950 57,900 17,500,000 15,000,001 

34,600 69,200 20,000,000 17,500,001 

37,900 75,800 22,500,000 20,000,001 

42,350 84,700 25,000,000 22,500,001 

43,850 87,700 27,500,000 25,000,001 

46,350 92,700 30,000,000 27,500,001 

50,100 100,200 32,500,000 30,000,001 

53,800 107,600 35,000,000 32,500,001 

57,550 115,100 37,500,000 35,000,001 

61,250 122,500 40,000,000 37,500,001 

65,000 130,000 42,500,000 40,000,001 

68,650 137,300 45,000,000 42,500,001 

72,400 144,800 47,500,000 45,000,001 

75,700 151,400 50,000,000 47,500,001 

78,650 157,300 52,500,000 50,000,001 

81,650 163,300 55,000,000 52,500,001 

84,600 169,200 57,500,000 55,000,001 

87,350 174,700 60,000,000 57,500,001 

90,350 180,700 62,500,000 60,000,001 

93,550 187,100 65,000,000 62,500,001 

96,550 193,100 67,500,000 65,000,001 

99,500 199,000 70,000,000 67,500,001 

102,500 205,000 72,500,000 70,000,001 

105,450 210,900 75,000,000 72,500,001 
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 صفحہ29/ 23
 
 

108,450 216,900 77,500,000 75,000,001 

111,400 222,800 80,000,000 77,500,001 

114,400 228,800 82,500,000 80,000,001 

117,350 234,700 85,000,000 82,500,001 

120,350 240,700 87,500,000 85,000,001 

123,300 246,600 90,000,000 87,500,001 

126,300 252,600 92,500,000 90,000,001 

129,250 258,500 95,000,000 92,500,001 

132,250 264,500 97,500,000 95,000,001 

135,200 270,400 100,000,000 97,500,001 

 کسٹمر بیاِن حلفی مہیا کرے۔مجاز اتھارٹی چارجز میں کمی کر سکتی ہے جس کا انحصار پورے سال کی کاروباری باہم گردی پر ہے بشرطیکہ 1

 ۔کارپو ریٹ کسٹمر سے متعلق چارجز میں کمی کسٹمر اور بینک کے باہمی اتفاق پر مبنی ہو گی2

 ری حجم پر مبنی ہےاالنہ باہم کاروبا۔کاپوریٹ کسٹمر ز کے عالوہ دوسرے کسٹمرز کے چارجز میں چھوٹ کی قبل ازوقت اسالمیک بینکنگ کی منظوری کی ضرورت ہے جو کہ مندرجہ ذیل س3

فیصد چارجز کا  20  ملین روپے تک 30سے  20ٹرانزیکشن  

فیصد چارجز کا 30 ملین روپے تک 50سے  30ٹرانزیکشن    

فیصد چارجز کا 40 ملین روپے تک 75سے  50ٹرانزیکشن    

ملین روپے تک 100سے  75ٹرانزیکشن  فیصد چارجز کا 50  

 ملین روپے تک یا زائد100انزیکشنٹر کسٹمرز کے ساتھ انتظامات کے مطابق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -بلز کی قبولیت معیادی لیٹر آف کریڈٹ کے تحت :
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 صفحہ29/ 24
 
 

 شیڈول )ب(

 دودایل سی رقوم کی ح 

 سے تک ماہانہ چارجز یا اس کا کچھ حصہ 

                              700  500,000 1 

                              900  750,000 500,001 

                           1,200  1,000,000 750,001 

1,600 1,500,000 1,000,001 

2,200 2,000,000 1,500,001 

2,800 2,500,000 2,000,001 

3,400 3,000,000 2,500,001 

4,000 3,500,000 3,000,001 

4,600 4,000,000 3,500,001 

5,200 4,500,000 4,000,001 

6,400 5,000,000 4,500,001 

7,000 5,500,000 5,000,001 

7,600 6,000,000 5,500,001 

8,200 6,500,000 6,000,001 

8,800 7,000,000 6,500,001 

9,400 7,500,000 7,000,001 

10,000 8,000,000 7,500,001 

10,600 8,500,000 8,000,001 

11,200 9,000,000 8,500,001 

11,700 9,500,000 9,000,001 

13,500 10,000,000 9,500,001 

16,500 12,500,000 10,000,001 

19,500 15,000,000 12,500,001 
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 لز ٹیکس()ماسوائےفیڈرل ایکسائزڈیوٹی/سی  2023جنوریموئثریکم                

 صفحہ29/ 25
 
 

22,500 17,500,000 15,000,001 

25,400 20,000,000 17,500,001 

28,400 22,500,000 20,000,001 

31,400 25,000,000 22,500,001 

34,400 27,500,000 25,000,001 

37,300 30,000,000 27,500,001 

40,300 32,500,000 30,000,001 

43,300 35,000,000 32,500,001 

46,300 37,500,000 35,000,001 

49,200 40,000,000 37,500,001 

52,200 42,500,000 40,000,001 

55,200 45,000,000 42,500,001 

58,200 47,500,000 45,000,001 

61,200 50,000,000 47,500,001 

64,100 52,500,000 50,000,001 

67,100 55,000,000 52,500,001 

70,100 57,500,000 55,000,001 

73,100 60,000,000 57,500,001 

76,000 62,500,000 60,000,001 

79,000 65,000,000 62,500,001 

82,000 67,500,000 65,000,001 

85,000 70,000,000 67,500,001 

87,900 72,500,000 70,000,001 

90,900 75,000,000 72,500,001 

93,900 77,500,000 75,000,001 

96,900 80,000,000 77,500,001 
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 لز ٹیکس()ماسوائےفیڈرل ایکسائزڈیوٹی/سی  2023جنوریموئثریکم                

 صفحہ29/ 26
 
 

99,800 82,500,000 80,000,001 

102,800 85,000,000 82,500,001 

105,800 87,500,000 85,000,001 

108,800 90,000,000 87,500,001 

111,700 92,500,000 90,000,001 

114,700 95,000,000 92,500,001 

117,700 97,500,000 95,000,001 

120,700 67,500,000 97,500,001 

 ۔مجاز اتھارٹی چارجز میں کمی کر سکتی ہے جس کا انحصار پورے سال کی کاروباری باہم گردی پر ہے بشرطیکہ کسٹمر بیاِن حلفی مہیا کرے1

 یں کمی کسٹمر اور بینک کے باہمی اتفاق پر مبنی ہو گی۔کارپو ریٹ کسٹمر سے متعلق چارجز م2

 االنہ باہم کاروباری حجم پر مبنی ہے۔کاپوریٹ کسٹمر ز کے عالوہ دوسرے کسٹمرز کے چارجز میں چھوٹ کی قبل ازوقت اسالمیک بینکنگ کی منظوری کی ضرورت ہے جو کہ مندرجہ ذیل س3

فیصد چارجز کا  20  روپے تکملین  30سے  20ٹرانزیکشن  

فیصد چارجز کا 30 ملین روپے تک 50سے  30ٹرانزیکشن    

فیصد چارجز کا 40 ملین روپے تک 75سے  50ٹرانزیکشن    

ملین روپے تک 100سے  75ٹرانزیکشن  فیصد چارجز کا 50  

 ملین روپے تک یا زائد100ٹرانزیکشن کسٹمرز کے ساتھ انتظامات کے مطابق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                 

                اسالمک بینکنگ سروسز/بینک معاوضے کی فہرست                                              عسکری بینک لمیٹیڈ             
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 صفحہ29/ 27
 
 

 -: لیٹر آف گارنٹیز

 شیڈول )ج(  )رقم روپے میں(

 دودایل سی رقوم کی ح پہلی سہ ماہی یا  اسکا کچھ حصہ بعد کی سہ ماہی یا  اسکا کچھ حصہ

 سے تک  

                                                   1,100  2,200 500,000 1 

                                                   1,900  3,800 1,000,000 500,001 

                                                   2,850  5,700 1,500,000 1,000,001 

                                                   4,050  8,100 2,000,000 1,500,001 

                                                   5,150  10,300 2,500,000 2,000,001 

                                                   6,300  12,600 3,000,000 2,500,001 

                                                   7,350  14,700 3,500,000 3,000,001 

                                                   8,500  17,000 4,000,000 3,500,001 

                                                   9,600  19,200 4,500,000 4,000,001 

                                                 10,700  21,400 5,000,000 4,500,001 

                                                 11,750  23,500 5,500,000 5,000,001 

                                                 12,600  25,200 6,000,000 5,500,001 

                                                 13,450  26,900 6,500,000 6,000,001 

                                                 14,200  28,400 7,000,000 6,500,001 

                                                 15,000  30,000 7,500,000 7,000,001 

                                                 15,650  31,300 8,000,000 7,500,001 

                                                 16,300  32,600 8,500,000 8,000,001 

                                                 16,900  33,800 9,000,000 8,500,001 

                                                 17,400  34,800 9,500,000 9,000,001 

                                                 17,950  35,900 10,000,000 9,500,001 

                                                 19,750  39,500 12,500,000 10,000,001 

                                                 24,100  48,200 15,000,000 12,500,001 
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 صفحہ29/ 28
 
 

                                                 28,500  57,000 17,500,000 15,000,001 

                                                 32,850  65,700 20,000,000 17,500,001 

                                                 37,200  74,400 22,500,000 20,000,001 

                                                 41,550  83,100 25,000,000 22,500,001 

                                                 45,800  91,600 27,500,000 25,000,001 

                                                 50,150  100,300 30,000,000 27,500,001 

                                                 54,500  109,000 32,500,000 30,000,001 

                                                 58,800  117,600 35,000,000 32,500,001 

                                                 63,100  126,200 37,500,000 35,000,001 

                                                 67,000  134,000 40,000,000 37,500,001 

                                                 70,800  141,600 42,500,000 40,000,001 

                                                 74,550  149,100 45,000,000 42,500,001 

                                                 78,300  156,600 47,500,000 45,000,001 

                                                 81,950  163,900 50,000,000 47,500,001 

                                                 85,600  171,200 52,500,000 50,000,001 

                                                 89,100  178,200 55,000,000 52,500,001 

                                                 92,550  185,100 57,500,000 55,000,001 

                                                 96,000  192,000 60,000,000 57,500,001 

                                                 99,350  198,700 62,500,000 60,000,001 

                                                102,600  205,200 65,000,000 62,500,001 

                                                105,850  211,700 67,500,000 65,000,001 

                                                109,050  218,100 70,000,000 67,500,001 

                                                112,200  224,400 72,500,000 70,000,001 

                                                115,200  230,400 75,000,000 72,500,001 

                                                118,200  236,400 77,500,000 75,000,001 

                                                121,150  242,300 80,000,000 77,500,001 



 
                                                 

                اسالمک بینکنگ سروسز/بینک معاوضے کی فہرست                                              عسکری بینک لمیٹیڈ             

 لز ٹیکس()ماسوائےفیڈرل ایکسائزڈیوٹی/سی  2023جنوریموئثریکم                

 صفحہ29/ 29
 
 

                                                124,050  248,100 82,500,000 80,000,001 

                                                126,850  253,700 85,000,000 82,500,001 

                                                129,600  259,200 87,500,000 85,000,001 

                                                132,300  264,600 90,000,000 87,500,001 

                                                135,000  270,000 92,500,000 90,000,001 

                                                137,550  275,100 95,000,000 92,500,001 

                                                140,050  280,100 97,500,000 95,000,001 

                                                142,550  285,100 100,000,000 97,500,001 

 ۔مجاز اتھارٹی چارجز میں کمی کر سکتی ہے جس کا انحصار پورے سال کی کاروباری باہم گردی پر ہے بشرطیکہ کسٹمر بیاِن حلفی مہیا کرے1

 مر سے متعلق چارجز میں کمی کسٹمر اور بینک کے باہمی اتفاق پر مبنی ہو گی۔کارپو ریٹ کسٹ2

 االنہ باہم کاروباری حجم پر مبنی ہے۔کاپوریٹ کسٹمر ز کے عالوہ دوسرے کسٹمرز کے چارجز میں چھوٹ کی قبل ازوقت اسالمیک بینکنگ کی منظوری کی ضرورت ہے جو کہ مندرجہ ذیل س3

فیصد چارجز کا  20  ملین روپے تک 30سے  20یکشن ٹرانز 

فیصد چارجز کا 30 ملین روپے تک 50سے  30ٹرانزیکشن    

فیصد چارجز کا 40 ملین روپے تک 75سے  50ٹرانزیکشن    

ملین روپے تک 100سے  75ٹرانزیکشن  فیصد چارجز کا 50  

 ملین روپے تک یا زائد100ٹرانزیکشن کسٹمرز کے ساتھ انتظامات کے مطابق

 

  


