
 غیر مقیم پاکستانی ،مقیم پاکستانی انفرادی اور مشترکہ اکاؤنٹس کی بائیومیٹرک تصدیق کا طریقہ کار

  کسٹمر کی قسم طریقہ کار

بینک ایسے تمام کسٹمرز سے جو کہ غیر مقیم پاکستانی کے زمرے میں آتے ہیں ایک دستخط 

چیزیں شامل ہوں۔شدہ اقرار نامہ لے سکتا ہے جس میں الزمی طور پر مندرجہ ذیل   
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کسٹمرز کا غیر مقیم ہونے کی حالت بمعہ ثبوت )جو کہ موئثر پاسپورٹ کی کاپی 

 ،ویزہ،روانگی کی مہُر ،رہائشی اجازت نامہ  وغیرہ ہے(

 )سی۔این۔آئی۔سی/این۔آئی۔سی۔او۔پی( کی کاپیموئثر شناختی دستاویز 

 کسٹمرز کے ریکارڈ کے مطابق کسٹمرز کے بینک میں موجود اکاؤنٹس کے نمبر

کسٹمر کی جانب سے اقرار نامہ کہ بینک کو رہائشی صورِت حال میں تبدیلی کی صورت میں 

 آگاہ کیا جائے گا۔

کی تصدیق کرنے کے بعدکسٹمر کی غیر بینک اپنے ریکارڈ میں موجود کسٹمر کے دستخط 

 مقیم حیثیت کو بینک میں موجود کسٹمر کے پروفائل میں اپ ڈیٹ کردےگا

ایسے کسٹمرز کے لئے بائیومیٹرک تصدیق کے بجائے بینک کسٹمر کی طرف سے مہیا کردہ 

کرے گا۔  NADRA Verisys معلومات کو استعمال کرتے ہوئےتازہ،  

غیر مقیم پاکستانی کی تعریف کے زمرے نہیں آتے لیکن فی الحال ایسے کسٹمرز جوکہہ 

عارضی طور پر کسی بھی وجہ سے پاکستان سے باہر ہیں سے بینک ملک سے باہرہونے کا /

مناسب ثبوت /دلیل)جو کہ پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی،ویزہ،روانگی کی مہُر رہائشی اجازت 

 ا۔نامہ وغیرہ ہے( اور واپسی کی ممکنہ تاریخ لے گ

)عارضی  پاکستانی مقیم

 طور پر پاکستان سے باہر(

 

 

ایسے کسٹمرز کی بائیومیٹرک کی تصدیق کے بجائے بینک ان کسٹمر کی طرف سے مہیا 

 کرے گا۔ NADRA Verisysکردہ معلومات کی روشنی میں ،کسٹمر کا تازہ 

کی  NADRA Verisys  بینک کسٹمر کی واپسی تک بائیومیٹرک کی تصدیق کے بجائے

رپورٹ رکھ سکتا ہےبشرطیکہ واپسی  بینک کی طرف سے مقرر کردہ مناسب وقت )جو کہ 

چھ ماہ سے زیادہ نہ ہو( کے اندر ہوایسے کسٹمرز کی بائیومیٹرک تصدیق کسٹمر کی ملک 

ا کی جائے گی۔  ً  واپسی پر فوٍر

ثیت کے مشترکہ اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے بائیومیٹرک تصدیق متعلقہ فرد کی  رہائشی حی

مطابق ہو گی مشترکہ اکاؤنٹ کی صورت میں رہائشی پاکستانی کی بائیومیٹرک تصدیق ہوگی 

پاکستانی"یا  " مقیم  غیر مقیمجبکہ دوسرے مشترکہ اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے تصدیق بمطابق"

 پاکستانی عارضی طور پاکستان سے باہر " ہو گی۔

)جہاں پر مشترکہ اکاؤنٹس 

تان ایک اکاؤنٹ ہولڈر پاکس

سے باہر ہے )غیر مقیم 

 پاکستانی /عارضی طور پر(

 

 

 


