
 

  شرائط و ضوابط برائے استعمال ڈيبٹ کارڈ جاری کرده دبئی اسالمی بينک
ده  پر الگو ہوں گی جو ڈی آئی بی پاکستان کے جاری کرمعامالت   لين دين يہ شرائط و ضوابط ان تمام 

ايک معاہده  مابين  آپ کے اور بينک کے کارڈ سے تعلق رکهتی ہوں اور يہ شرائط و ضوابط  ڈيبٹ 
 تصور ہوں گی۔  

يا استعمال کرنے سے، آپ غير مشروط طور پر درج ذيل تمام شرائط   ؍ ڈيبٹ کارڈ کو قبول کرنے اور 
بنيادی  قوانين و  کے تمام پاکستان ں کہ آپ ي ذمہ داری قبول کرتے ہ و ضوابط کو قبول کرتے ہيں اور 

يا صوبائی و  وفاقی حکومت يا کسی بهی دوسری مقامی    ؍اسٹيٹ  بينک آف پاکستان اور  ضوابط بشمول 
کو يقينی بنانےکے جواب ده  پر عملدرآمد  زہدايات اورسرکلرتمام نوٹيفيکيشنز ،  اتهارٹی يا اداره کے  

 ۔ہوں گے
 تعريفات: 

ويزا      سے مراد دبئی اسالمی بينک ہو گا جو کہ   ‘‘ ہم’’يا   ‘‘ہميں’’، ‘‘ہمارا’’، ‘‘ڈی آئی  بی’’، ‘‘ذاہبينک  ’’
کارڈ جاری کرنے   ڈيبٹ يونين پےاور پے پاک سميت متعدد ادائيگی کے طريقہ ہائے کار کے کارڈ، 

اور تفويضی ادارے   نمائنده واال اداره ہے ، اور جس ميں کسی بهی نام سے ڈی آئی بی  اور اسکے 
 شامل ہيں۔ 

ڈی آئی  نامزد اکاؤنٹ چالنے کيلئےسے مراد وه شخص ہو گا جسے   ‘‘آپکے؍آپکا’’، ‘‘آپ ’’، ‘‘کارڈ  ہولڈر ’’
 ۔ کارڈ جاری کيا گيا ہو ڈيبٹ بی پاکستان کا 

ذا نے  ہکارڈ ہے جو بينک   ڈيبٹ سے مراد ڈی آئی بی پاکستان کا جاری کرده  ‘‘ کارڈ  ڈيبٹ ’’يا ‘‘کارڈ ’’
 ذا وقتاً فوقتاً جاری کرے۔ ہے جو بينک جاری کيا ہو اور اس ميں ہر وه کارڈ  بهی شامل ہو سکتاہ

يا کسی بهی دوسری قسم  ؍يا کرنٹ  اکاؤنٹ  اور  ؍کا  سيونگ   اکاؤنٹ اور کارڈ ہولڈر سے مراد  ‘‘ اکاؤنٹ ’’
 ہو۔کيا منظور نے   ذاہنامزد کيا ہو اور بينک نے   کارڈ ہولڈرجسے کا  اکاؤنٹ ہے 

کارڈ سے براه راست منسلک ہو،   ايسا اکاؤنٹ ہے جو ما قبل مذکور ه    ‘‘ سے مراد اؤنٹ اکی پرائمر ’’
  کياجائے گا۔   ڈيبٹ جانے والے لين دين کے لئے کارڈ اور پِن کے ذريعے انجام ديئے جسے 

ہولڈر نے اپنے اکاؤنٹ  کارڈ جس کو اکاؤنٹ ہے ياسيونگ ؍کرنٹ اورايسا   ‘‘ سے مراد سيکنڈری اکاؤنٹ ’’
 کيا ہو۔منسلک سے 

جيسا کہ اوپر بيان ہوا، اور يہ آپکے اس اکاؤنٹ کو ظاہر کرتا  اکاؤنٹ پر مشتمل ہے   ‘‘نامزد اکاؤنٹ ’’
کارڈ اور ِپن کے ذريعہ اس تک   ڈيبٹ ہے جسےآپ نے تحريری طور پر نامزد کيا ہو اور بينک نے 

 ۔ رسائی کی منظور ی دی ہو 
چاہے وه ڈی  خواه پاکستان ميں ہو يا بيروِن ملک، جو کہ آلہ ہے  ايک خودکار   سے مراد    ‘‘  اے ٹی ايم’’

آئی بی کی ہو  ، کسی دوسرے بينک کی ہو يا کسی فريق ثالث  کی ملکتيی يا کسی مشترکہ نيٹ ورک پر  
ميں  ، جس ميں ديگر چيزوں کے عالوه آپ اپنے ڈی آئی بی پاکستان ميں نامزد اکاؤنٹس کام کرنے والی ہو
 کارڈ کا استعمال کر سکتے ہوں ۔ ڈيبٹ تک رسائی کے لئے موجود اپنی رقوم 

جو اے ٹی ايم تک رسائی کيلئے مطلوب ہوتا ہے)، جسے کارڈ  (سے مراد ذاتی شناختی نمبر ہے    ‘‘ ِپن’’
 ۔کرواتا ہے اور وقتاً فوقتاً اسے منتخب کرتا ہے  ايشو سے  ہولڈر کال سينٹر

سے مراد لين دين کے ايسے معامالت ہيں جنہيں آپ  پاکستان سے باہر اپنے بين   ‘‘ انٹرنيشنل ٹرانزيکشن’’
کامرس     سرانجام ديتے ہيں۔تمام انٹرنيٹ اور ایذريعے   کارڈ کے  ڈيبٹ طورپرقابل استعمال االقوامی 

 ۔هی بين االقوامی لين دين متصور ہوتے ہيںطرز کے لين دين ب
کسی بهی جگہ پر واقع تنظيم ہے جسے ايک کارڈ  سے مراد  ‘‘تاجر تنظيم؍مرچنٹ ’’يا   ‘‘تاجر؍مرچنٹ ’’

وه کارڈ ہولڈرز کو سامان   سکيم ممبر بينک نے منظوری دی ہو  اور اسکے ساته معاہدے کيے ہوں کہ  
  ۔فوقيت ديں گے  ،اور خدمات کی فروخت کيلئے انکے کارڈز کو قبول کريں گے

، ديگر ملحقہ آالت و  ٹرمينلز ، پرنٹرزسے مراد کوئی بهی اليکٹرانک ڈيٹا کيپچر   ‘‘ ای ڈی سی’’
جو خواه پاکستان   ہيں لوازمات  بشمول پی آئی اين پيڈ اور آالت کو چالنے والے ضروری سافٹ ويئرز 

ميں ہوں يا بيروِن ملک، چاہے ڈی آئی بی کے ہوں يا مشترکہ نيٹ ورک کے کسی دوسرے بينک کے  
بی بينک ميں نامزد اکاؤنٹ ميں موجود اپنی  اپنے ڈی آئی  آپ ہوں جن پر ديگر چيزوں کے عالوه 



 

کرنے کيلئے استعمال کر سکتے   تاجر تنظيم ميں لين دين پر کاروائی ؍رقوم کو مرچنٹ اسٹيبليشمنٹ 
 ہيں۔  

يا  پی کے آر يا ايف  ؍ کے جاری کرده کارڈ اورڈی آئی بی پاکستان  ‘‘سے مراد  ل سہولت موبائڈی آئی بی ’’
وه تمام  استعمال کيلئے شناخت کروانے پر  کے ل سروسز ئسے منسلک ڈی آئی بی موبا سی وائے اکاؤنٹ 

شرائط و ضوابط اور فيس جو کہ سروس فراہم کرنے بينک کی طرف سے الگو ہوں گی ، وه مکمل طور  
کی ايک کاپی ويب سائٹ پر  پر کارڈ ہولڈر پر بهی الگو تصور کی جائيں گی۔ ان شرائط و ضوابط  

  حاصل کی جا سکتی ہيں۔ دستياب ہے يا درخواست کرنے پر کال سينٹر سے 
سے مراد پوائنٹ آف سيل ٹرمينل ہے  خواه پاکستان ميں ہو يا بيروِن ملک، چاہے ڈی آئی     ‘‘ پی او ايس’’

ه آپ  اپنے  بی کے ہوں يا مشترکہ نيٹ ورک کے کسی دوسرے بينک کے، جن پر ديگر چيزوں کے عالو
کارڈ استعمال کر   ڈيبٹ ڈی آئی بی پاکستان ميں نامزد اکاؤنٹ ميں موجود اپنی رقوم تک رسائی کيلئے اپنا 

 سکتے ہيں۔ 
ک ہے جس کے ساته ڈی آئی بی  سے مراد اے ٹی ايم مشينوں کا ايک مشترکہ نيٹ ور  ‘‘ ايم اين ای ٹی’’

  ۔  معاہده ہےکے حوالے سے کو قبول کرنے ٹ کارڈ بکا ڈي
سے مراد اے ٹی ايم مشينوں کا ايک مشترکہ نيٹ ورک ہے جہاں کارڈ ہولڈر ڈی آئی بی کے    ‘‘ لنک-1’’

  معاہده کے تحت کارڈ استعمال کر سکتا ہے ۔ 
رقوم جمع کرانے کی ايک مشين ہے جس پر آپ ديگر امور کے عالوه ڈی آئی بی ميں    ‘‘ سی ڈی ايم’’

 د اکاؤنٹ ميں رقوم جمع کروا نے کيلئے ڈيبٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہيں۔  موجود اپنے نامز
 سے مراد ايسا اکاؤنٹ ہے جس کے بالمقابل چيک بک جاری نہيں کی جاسکتی۔    ‘‘ نان چيکنگ اکاؤنٹ ’’

 کارڈ کا عمومی استعمال   ڈيبٹ

آپ کی درخواست قبول کرنے پر ،   کارڈ کے اجراء کيلئے   ڈيبٹ ڈی آئی بی پاکستا ن کے جاری کرده 
ٹ کارڈ سے رقوم تک رسائی حاصل کرنے کے  يب اپنے ڈ بينک آپ کو ڈيبٹ کارڈ جاری کرے گا۔ آپ 

  ؍ انٹرنيٹ اور  ؍ آالت پی او ايس  ؍ موبائل  ؍ ) CDMکيش ڈپازٹ مشينيں (  ؍ ای ڈی سی  ؍اے ٹی ايم  عالوه 
  ۔کے معاالت بهی سر انجام دے سکتے ہيںديگر آالت کا استعمال کرکے ديگر لين دين ان جيسےيا 

ذا کی ملکيت رہے گا اور بينک کی طرف سے وجوہات بتائے  ہجاری کرده ڈيبٹ کارڈ ہميشہ بينک 
اسے بينک کی درخواست پر غير مشروط اور فوری طور پر بينک کو واپس   بغير جانے کا تقاضا کئے  

 کرنا ہو گا۔ 
 کارڈ کسی بهی حالت ميں کارڈ ہولڈر کی طرف سے قابل انتقال نہيں ہے۔  ڈيبٹ 

بينک کوئی بهی وجہ بتائے بغير ، اپنی صوابديد پر  نامزد اکاؤنٹ پر اے ٹی ايم کی واپسی کی سہوليات  
 ۔ منسوخ کرنے کا حق محفوظ رکهتا ہے

آپ قبول کرتے ہيں کہ اگر بينک آپ کی درخواست پر آپ کو کارڈ جاری کرنے پر راضی ہوجاتا ہے تو  
يہ مکمل طور پر آپ کی ذمہ داری پر ہو گا ۔ بينک نے آپ کو ڈيبٹ کارڈکے ذريعے لين دين کرنے کی  

کارڈ کے   سہولت مہيا کرنے پر اتفاق کيا ہے  قطع نظر کسی بهی تحريری نافذ العمل ہدايات کے جو 
 جاسکتی ہيں۔  بينک کو دی کی طرف سے  اجراء کے وقت فراہم کی جاسکتی ہيں يا اس بعد ازاں آپ 

آپ ڈيبٹ کارڈ کے استعمال سے عمل ميں الئے جانے والے تمام لين دين کی پوری ذمہ داری قبول کرتے  
آلہ کی   دستياب  کسی اورانٹرنيٹ يا ؍موبائل؍سی ڈی ايم ؍پی او ايس - ای ڈی سی ؍ہيں چاہے وه اے ٹی ايم 

کوئی  ۔ کارڈ کے ذريعہ دی گئی کوئی بهی ہدايت اٹل ہوگی۔ چاہے مدد سے يا کسی بهی طرح سے ہوں
، آپ ہر حالت ميں پوری  يا نہيں گيا کے ساته عملدرآمد کيا ظاہری يا مخفی اجازت علم يا عمل آپ کے  

ديتے ہيں کہ وه آپکے اکاؤنٹ  اختيار بينک کو کے تحت آپ اس  طرح اس کے ذمہ دارتصور ہوں گے ۔
ايسی کسی بهی ہدايات پر عمل درآمد کا کهاتے ميں اندراج کرے  يا انتقال  ، اخراج کسی بهی رقم کی ميں 
بينک    ۔ آپ  ں گی بينک کے لين دين کے ريکارڈ کے مطابق کارڈ کے استعمال سے موصول ہوکہ جو 

  ۔ کے سبب ذمہ دار نہيں ٹهہرائيںکرنے کاروائی کی ہدايات پر کو اسکے مروجہ طريقہ کار کے مطابق آپ
گا اور ان ميں سے کسی بهی ہدايات ميں  کرنے کی پوری کوشش کرے ذا آپ کی ہدايات پر عمل ہبينک  

 يا جوابده نہ ہوگا ۔ ؍ تاخير يا نااہلی کی وجہ سے عمل نہ کر پانے سميت کسی بهی طرح سے ذمہ دار اور 



 

يا    ؍ محض اپنی صوابديد پر ڈيبٹ کارڈ کی سہولت کو تبديل ، منسوخ يا معطل کر سکتا ہے اور  بينک
کسی بهی وقت ، پيشگی يا کوئی بهی اطالع ديئے يا بنا ديئے ، مکمل  يا جزوی طور پر شرائط کو تبديل  

 ۔ کرسکتا ہے
کے حصول کے وقت  ت کارڈ کی سہول ڈيبٹ آپ کے مفادات کے تحفظ کی خاطر، بينک اپنی صوابديد پر 

کيمرے پر يا ويڈيو ٹيپ پر ريکارڈ کرسکتا ہے۔   کو   موجودگی اور کسی کی رسائی تک کسی بهی شخص  
کی جا  کارروائی ميں بطور ثبوت استعمال بهی اجازت طلب کيے بغير کسی  کی اضافی يہ ريکارڈنگ آپ 

 ۔ ہےسکتی  
جو بهی لين دين کا معاملہ آپ شروع کرتے ہيں  صرف اس صورت ميں مکمل ہوگا جب آپ کے نامزد  
کرده اکاؤنٹ ميں دستياب رقوم کی کی مقدار معاملے کی مکمل رقم بشمول قابل اطالق معاوضہ ، فيس  

کے کهاتے  ٹ آپ کا متعلقہ نامزد اکاؤنہر تکميل شده لين دين کے معاملہ کاحساب وغيره کو پہنچتی ہو ۔ 
 ۔ ڈال ديا جائے گابغير اطالع کےميں فوری طور پر 
ہو جو کہ  ناکامی ايسی وجہ سے ميں کسی بهی يا شرائط و ضوابط پر عمل درآمد   سہولت مہيا کرنے 
 ۔ بينک کو ذمہ دار نہيں ٹهہرايا جائے گاہو ئی تو سے باالتر  بينک کی دسترس 

 کی حفاظت پِن 

پر کال کر کے کارڈ  DIB(342)-786-111نمبر   آپ کو ہمارے يو اے اينکيلئے کروانے فعال ِپن کو 
توثيق کے سوالوں کے    ؍نے کے عمل ميں آپ سے سيکيورٹی  واکر اسے فعال ۔ کو فعال کروانا ہو گا

  ہندسوں  4کروانے کيلئےپيدان  کے ذريعہ ِپ (IVR)انٹرايکٹو وائس رسپانس آپ کو جوابات درکار ہوں گے۔ 
 اور اسے ياد رکهنے کے لئے کہا جائے گا۔دبانے کے نمبر کو 

ِپن کی حفاظت بہت اہم ہے اور آپ کسی کے سامنے اپنی پِن کو ظاہر نہيں کريں گے۔ اگر آپ حفاظتی  
تو  اس کے نتيجے ميں غير قانونی    کرنے ميں ناکام رہتے ہيںکا بهی لحاظ تقاضوں ميں سے کسی 

آپ کے  اسے کہ وقت احتياط کريں   ۔ پن کا انتخاب کرتے خود ہوں گے آپ کے تمام تر ذمہ دارال استعم
اکثر  يا گاڑی کا رجسٹريشن نمبر ، جاسکتا ہے ، مثالً آپ کی تاريخ پيدائش   آسانی شناخت نہيں کياباساته  

محفوظ يا ہمراه  کسی ے ، اپن اپنے ڈيبٹ کارڈ پر ۔ آپ کو کارڈ ہولڈر کی پِن نمبر وغيرهلگايا جانے واال 
 ۔ ہوبدل دی  پہچان اشاره دينا چاہئے خواه آپ نے اسکی  لکهنا چاہيئے نہ ہی کوئی نہيں سامان پر 
 اور اس کی اطالع  ؍ کی گمشدگی يا چوری پن  ؍ ڈيبٹ کارڈ 

  آپ کو فوری طور پر اس چوری ہونے کی صورت ميں کے غلط جگہ رکه دينے ،گم ہو جانے يا کارڈ 
پر رپورٹ   DIB(342)-786-111اور بينک کے کال سنٹر کودينا ہوگی بينک کو اطالع  کی تحريری 

اطالع موصول نہ  بينک کو چوری ، گمشدگی يا غلط جگہ رکهنے کی تحريری جب تک کہ  ۔ کرنا ہو گی
پر  تو ڈيبٹ کارڈ دی گئی نہ کارڈ کو منسوخ کرنے کی ہدايت کال سينٹر کو اسکی اطالع بمعہ ہوئی يا 

ہوگی ۔ ايک بار جب کارڈ  پر کارڈ ہولڈر تر ذمہ داری بالشرکت غيرے کی تمام لين دين متوقع بهی کسی  
چاہے  استعمال نہيں کيا جاسکتا کوڈيبٹ کارڈ  اطالع ہوجائے تو   چوری ہونے کیرکهنے، گم يا  غلط جگہ 

ری ہونے کے وقت سے  غلط استعمال ، کهو جانے يا چوپن کے   يا ؍ جائے۔ کارڈ اور بهی بعد ميں مل  
اس وقت تک جب تک کہ بينک کارڈ کارڈ والے کو تحريری طور پر مطلع نہيں کيا جاتا ہے  کر وشروع ہ 

اصل رقم کا   اس  يا کال سينٹر کو اطالع نہيں دی جاتی ہے ، جيسا کہ اوپر بيان کيا گيا ہے ، کارڈ ہولڈر
 ۔ہونے والے لين دين ميں کهو گیسے يا پن کے استعمال  ؍کارڈ اور  جو ذمہ دار ہوگا 

،  ی اجازت کے ساته کهوئے ہوئےاپنی صوابديد پر کارڈ ہولڈر ک ہونے کے بعد   بينک درخواست وصولی
يا موجوده کارڈ ميں نئی پِن پيدا بذريعہ آئی وی آر  پر نئی پِن پيدا کرنے کيلئے گمشده يا چوری شده کارڈ  

کسی اور  يا پر  اِنہی شرائط و ضوابط مناسب سمجهے تواگر بينک يا متبادل کارڈ جاری کر سکتا ہے  
 ۔ جاری کرسکتا ہےبهی تازه کارڈ ايک نئی يا اسی پِن کے ساته شرائط و ضوابط پر ايک  

 گمشدگی، نقصان يا چوری کی اطالع ميں تاخير 

کے بارے ميں فوری طور پر  ہونے يا چوری ہونے   يا پن کے کهونے ، گم   ؍اگر کارڈ ہولڈر نے کارڈ اور
کےغلط استعمال کا موقع فراہم کيا  ، يا اگر يہ واضح نہ تها آيا کہ کارڈ  بينک کو مطلع نہ کر کے  اس 

يا چوری ہونے کے وقت   ہونے   گم ، پِن کهونے يا  ؍ کا موقع فراہم کيا يا نہيں ، تو کارڈاوراس  ہولڈر نے  



 

پرماقبل مذکوره طريقہ کار  يا کال سنٹر  اطالع دينے ی تحريرکو بينک شروع ہو کر کارڈ ہولڈر کے  سے 
رقم  کر کے ضائع کی گئی تمام  لين دين يا پِن کے ذريعے ؍ کے مطابق رپورٹ کرنے تک اس کارڈ  اور

 ہوگا ۔کارڈ ہولڈر خود ذمہ دار کا 
 سہوليات ميں اضافہ اور واپسی

لئے مشترکہ نيٹ ورکس کے ذريعہ آپ کو  بينک ، اپنی صوابديد پر ، آپ کی سہولت اور استعمال کے 
ان آالت  آپ کے يا ديگر آالت مہيا کرے گا۔   ؍پی او ايس اور- زياده سے زياده اے ٹی ايم ، ای ڈی سی

اور معاوضے جو کہ بينک وقتاًفوقتاً طے   سے متعلق تمام فيس کے معامالت لين دين پرانجام ديئے ہوئے 
۔ آپ سمجهتے اور اتفاق کرتے ہيں کہ  ول کئے جائيں گے وص ڈيبٹ  سےبذريعہ آپ کے اکاؤنٹ  کرتا ہے ،

ايک دوسرے سے مختلف ہو سکتی   قہ  ہائے کار، خدمات اور پيش کش ورک کے طري  اس طرح کے نيٹ 
 ۔  ہيں اور ان کے معاوضے  خدمات اور عالقہ جات کے مختلف ہونے سے بهی مختلف ہوسکتے ہيں 

ای   –پی او ايس  ؍موبائل  ؍ کسی اے ٹی ايم اطالع ديئے آپ کو وقت بنا   کسی بهیاپنی صوابديد پر  بينک
پاکستان سے باہر ، کارڈ کے  يا  ؍ اور پاکستان ميں انٹرنيٹ يا کسی بهی دوسرے آلہ وغيره پر ؍ڈی سی

خدمات کی سہولت کو واپس لينے ، بند کرنے ، منسوخ کرنے ، معطل کرنے يا ختم  يا متعلقہ ؍استعمال اور
بهی  کسی ہوگا اور ايسی منسوخی يا معطلی وغيره کے نتيجےميں آپ کو پہنچنے والے   حقدارکا دينے  کر

 ہوگا ۔  نہ کا ذمہ دار ضرر  کے نقصان يا طرح 
 بحالی 

اگرچہ خدمات کی دستيابی پر ممکنہ طور پراثر انداز ہونے والے کسی خاطر خواه بحالی کے کام کا  
بينک حق محفوظ رکهتا ہے کہ اگر وه    البتہ ب ممکن ہو ، بينک کو ديا جائے گا،جہاں اور ج   نوٹسپيشگی  

  ؍ی ڈی سی ا - پی او ايس ؍موبائل  ؍اے ٹی ايم ضروری سمجهے تو کسی بهی وقت بنا نوٹس ديئے ، 
کر دے ،  معطل خدمات يا ان ميں سے کوئی  تمام ، يا  تک رسائی آالت  کسی اور اس جيسے انٹرنيٹ يا 

تسليم  يا جوابدہی  اور وجہ سے بنا اپنے اوپر ذمہ داری  معمول کی ديکه بهال کے لئے ہو يا کسی خواه 
 ۔ کئے 

 نامزد اکاؤنٹس کا خاتمہ   ؍ يا پرائمری  ؍ کارڈ اور

-786-111اگر کارڈ ہولڈر ڈيبٹ کارڈ کے استعمال کو ختم کرنے کا فيصلہ کرتا ہے تو  کارڈ ہولڈر
DIB(342)  گهنٹے ميں کسی بهی وقت کال سينٹر پر رابطہ کرکے  بينک کو خبر دے سکتا ہے   24پر

درخواست کال سنٹر کے افسر کے پاس درج کروا سکتا ہے۔  منسوخی کی کارڈ کی  ڈيبٹ اور اپنے 
اپنے ڈيبٹ کارڈ کو  کرے اور برانچ کا دوره اصل اپنی يہ بهی کر سکتا ہے کہ کارڈ ہولڈر  بصورت ديگر 

کے برانچ سے اسکی باقاعده  اور اپنا کارڈ سپرد کرجمع کروا دے  درخواست تحريری منسوخ کرنے کی  
ہولڈر کو فراہم کرده تمام متعلقہ  کی طرف سے کارڈ ی منسوخی کو بينک ۔ اس طرح ککر لےحاصل توثيق 

  ۔  سمجها جائے گا سہوليات کا خاتمہ بهی 
کہ نامزد اکاؤنٹس کو آن الئن  کی طرف سے صريح اختيار رکهتا ہے بينک کارڈ ہولڈر اس  کے تحت  

اندرونی ضوابط  اتنے دورانيے ميں جو ميں  ہونے کی صورت آف الئن کسی وجہ سے يا کرے ڈيبٹ 
بينک کے ريکارڈ کے  يا پابند ہو ، ؍جس کا بينک ممبر اورہوکے مطابق  اسکيم کے ضوابط يا ايسی ؍اور

  حتمی کہ جو کرے   ڈيبٹ منتقلی کو  ؍ پن کے استعمال سے انجام پانے والے تمام اخراج ؍ مطابق ڈيبٹ کارڈ 
 ۔  ہو گا اور کارڈ ہولڈر اسکا پابند ہوگا

 کی تصديق  اماؤنٹ  

تصديق  برخالف کی  کہ بينک  تاآنپن کے استعمال کے لئے تمام لين دين کا ريکارڈ حتمی ہوگا    ؍ڈيبٹ کارڈ  
 ۔  اپابند ہوگ کا  تصديق شده رقم کارڈ ہولڈر ہميشہ  ۔ کردے

انٹرنيٹ يا کسی دوسرے ڈيوائس پر ڈيبٹ کارڈ  ؍سی ڈی ايم ؍پی او ايس ؍ ای ڈی سی  ؍ کسی بهی اے ٹی ايم 
يا   ؍ کے استعمال کے لئے پروسيسنگ اور تبادلوں کی فيس يا معاوضوں کے ساته سروس چارجزاور 

نامزد اکاؤنٹ   يا تبادلوں کی فيس الگو ہوسکتی ہے کيونکہ وه   ؍يا پروسيسنگ اور    ؍ٹرانزيکشن فيس اور 
 پر عائد ہوتے ہيں۔ 

شامل   کارڈ ہولڈر کو انکی پيشگی اطالع کے ساته ايسے چارجز کارڈ ہولڈر کے نامزد کرده اکاؤنٹ ميں 



 

۔ بينک کو يہ حق   مناسب سمجهے گا بينک وقتا فوقتا ڈيبٹ کارڈ کے سلسلے ميںے جائيں گے جو  کي
کا   بديليوں تميں تبديلی کرے اور کارڈ ہولڈر  کو ايسی  حاصل ہے کہ ان شرائط و ضوابط ميں سے کسی 

سے شرائط و ضوابط  تاريخ جس  بينک کے نوٹس  ميں کی گئی صراحت کے مطابق جائے گا۔ نوٹس ديا  
کارڈ ہولڈر کی طرف سے  کے بعد کارڈ کا استعمال اس ،جانی ہو گی الگو کی کسی قسم کی تبديلی ميں 

مطلع  قبل سے ستعمال ا، بشرطيکہ کارڈ ہولڈر کو اس کی بال اعتراض قبوليت بن جائے گی تبديلی ايسی  
کو کارڈ ہولڈر کو مؤثر نوٹس  تبديلی کی اطالع پر اس شق کے مقاصد کے لئے ايسے طرز ۔ گيا ہوکر ديا 

يا    ؍کو آويزاں کرنا  دفاتر ميں تبديلی کے برانچ بشمول  سمجهے (جيسا کہ بينک موزوں سمجها جائے گا 
اعالنات  يا بينک کے کرنا اسکرين پر آويزاںيا اسے اے ٹی ايم سائٹ پر شائع کرنا  اسے بينک کی ويب 

 ۔)کے ساته منسلک کرنا ليکن موزوں اطالع ان طريقوں تک محدود نہيں 
 کارڈ ہولڈر مندرجہ باال ہرقسم کی ادائيگی کے لئے مکمل طور پر ذمہ دار ہوگا۔  

  چارجز اور فيس  
يا کارڈ پر  ؍ ری کرنے اور کارڈ کسی بهی وقت کارڈ ہولڈر سے کارڈ جاری کرنے ، کارڈ کو دوباره جا

چارج لينے کا حق محفوظ رکهتا   ؍کوئی فيس ئے کارڈ ہولڈر کے ذريعہ کئے جانے والے لين دين کے ل
ہے۔ فيس اور چارجز کی تفصيالت جو وقتا فوقتا قابل اطالق ہيں بينک سے حاصل کی جاسکتی ہيں اور  

ڈر کے نامزد اکاؤنٹ سے  يہ بينک کے صوابديد پر تبديل ہوسکتی ہيں۔ فيس يا چارج کے وقت کارڈ ہول
ويب سائٹ    ؍ عالوه ، کچه دوسرے اے ٹی ايم اور چارجز خودبخود کٹ جائيں گے۔ اس کے   فيس  تر  تمام 

ويب سائٹ    ؍کے مالکان ، مشترکہ نيٹ ورکس کے آپريٹرز يا سروس فراہم کرنے والے اپنے اے ٹی ايم  
اضافی چارجز عائد کرسکتے ہيں ، اور اس طرح کے   ئے يا کسی دوسرے آلے پر ہر استعمال کے ل

گی۔ آپ کا بنيادی اکاؤنٹ تجديد فيس ، چارجز   چارجز کے ساته کٹوتی کی جائے   ؍دوسرے معاوضہ فيس 
 کے نظام االوقات کے مطابق ، کارڈ پر ساالنہ وصول کی جائے گی۔  

 استعمال کی حدودو قيود 

سے ايک دن ميں کئے جانے والے لين دين کے حوالے    ڈيبٹ اپنا حق محفوظ رکهتا ہے کہ آپکے  بينک
آپ کے نامزد اکاؤنٹ  بهی حد کوئی ايسی اور حد مقرر کر دے زياده سے زياده  ؍ کم ازکم سے رقم کی 

 ۔  ہو گی سے مشروط   دستيابیموجود رقم کی ميں 
زياده سے زياده لين دين کی حدود کا اطالق ہوتا   ؍ روزانہ کم از کم بهی پر مشين ہر اے ٹی ايم طرح    اسی

  ؍نيٹ ورکس  ؍نکوںبي ايسی حدود اس بنياد پر مختلف ہو سکتی ہيں کہ وه اے ٹی ايم مشين کن  ہے اور 
 مقامات کی  ہيں۔ 

کارڈ کے استعمال سے ہونے والے لين دين کسی مخصوص مدت ميں کم سے کم اور زياده سے زياده  
ان حدود ميں  ۔ تعين کيا جائے گامحدود ہوسکتے ہيں جس سے اضافے تک ايمقدار تک اور رقم کے 

مقامات کے ذريعہ لين دين کی وجہ سے يکسانيت کی کمی  کے باعث   ؍ نيٹ ورکس  ؍ مختلف اے ٹی ايم
 ۔  پيش آنے والے کسی بهی قسم کے نقصان يا تکليف کا بينک ذمہ دار نہ ہو گا

 واپسی ميں جمع اور سی ڈی ايم  ؍اے ٹی ايم  

سی ڈی ايم پر دستياب ہے تو بينک کے سی ڈی ايم پر نقد صرف جمع   ؍ اگر اور جب خدمت اے ٹی ايم 
اکاؤنٹس ميں اس طرح کے ذخائر کا کريڈٹ ہوجانے سے پہلے سی ڈی  ؍کرايا جاسکتا ہے۔ نامزد اکاؤنٹ  

کرنے کے لئے کہ   ايم کے ذريعہ کی جانے والی تمام ذخائر توثيق سے مشروط ہوں گی۔ اس بات کو قبول 
کارڈ کے استعمال کے ساته سی ڈی ايم کے ذريعہ جمع کی جانے والی کوئی بهی نقد کارڈ ہولڈر کے  

مکمل خطره اور ذمہ داری پر ہے اور بينک کے ذريعہ اس کی تصديق اور عمل درآمد سے مشروط ہے۔  
کارڈ ہولڈر کی ہدايت کو  کرے کہ   وثيق کارڈ ہولڈر کی ذمہ داری ہوگی کہ وه اس بات کی تصديق اور ت

گهنٹوں کے اندر   72درست طريقے سے نافذ کيا گيا ہے۔ کسی بهی تضاد کو لين دين کے موثر وقت کے 
مطلع کيا جائے گا ، اس ميں ناکامی جس ميں کارڈ ہولڈر قبول کرتے ہيں اس کو درست سمجه ليا جائے  

 گا۔  
قد رقم جمع کرنے کی اجازت نہيں ہے اور  دوسرے بينک کے اے ٹی ايم اور مرچنٹ اسٹيبلشمنٹ ميں ن

 ايسے کسی بهی لين دين کے لئے بينک جوابده نہيں ہوگا۔ 



 

لنک اے   ون  ؍ايم اين ای ٹی  ؍ اس کے ساته کارڈ ہولڈر اس بات پر متفق ہے کہ اگر کسی بهی ڈی آئی بی
مزد اکاؤنٹ ڈيبٹ  ٹی ايم ميں کارڈ کے استعمال سے ، نقد رقم تقسيم کردی گئی ہے ليکن کارڈ ہولڈر نا

نہيں ہوا ہے تو ، بينک انخال سے واپسی کی رقم اور تمام بينک چارجز کو ڈيبٹ کرنے کا مجاز ہے  
بينک کے ساته کارڈ ہولڈر کے نامزد اکاؤنٹ ميں کارڈ کے استعمال پر الگو۔ اگر کسی معاملے ميں کارڈ  

ينک کو کسی بهی اکاؤنٹ ، کريڈٹ  ہولڈر کے نامزد اکاؤنٹس کے پاس کافی رقم موجود نہيں ہے تو ، ب
 بينک ميں دستياب کارڈ ہولڈر کے ديگر سامان يا آالت کی رقم ترتيب دينے کا حق ہوگا۔ ؍ بيلنس 

انٹرنيٹ يا کسی دوسرے ڈيوائسز ميں ہونے والی لين دين کی صورت ميں بهی   ؍ ای ڈی سی  -پی او ايس 
 يہی بات الگو ہوتی ہے۔ 

 نقائص ، شکايات   ے ککی اسٹيٹمينٹ ، بيلنس سے متعلق معلومات ات لين دين کے چهپے ہوئے دستاويز

لين دين کے چهپے ہوئے  آپ تو  ہيں کرليتے  پی او ايس کے ذريعہ لين دين   ؍موبائل  ؍جب آپ اے ٹی ايم  
حاصل کرنے کا انتخاب کرسکتے ہيں۔ آپ اس بات کو يقينی بنائيں گے کہ آپ  اسٹيٹمينٹ يا ای دستاويزات 

جہاں کہيں سہولت ہو تو آپ اپنی دستياب رقوم کے  ۔  کی دستاويزات کی پڑتال کرتے ہيںاپنے لين دين 
بهی شامل  دينا کرکے تحريری بيان کال اس ميں بينک کو بارے ميں بهی معلومات حاصل کر سکتے ہيں، 

 ۔  ہے
دن کے   30تو آپ لين دين کے خالف ورزياں پائی جائيں لين دين سے متعلق کوئی بے ضابطگياں يا اگر

کوئی  دن کے اندر ہميں  30اندر ہميں تحريری طور پر آگاه کريں گے۔ اگر لين دين کی تاريخ کے 
 درست پائے گئے ہيں۔، تو ہم فرض کريں گے کہ لين دين ہوگی برعکس اطالع موصول نہيں 

تفصيالت    اس معاہده کے بعد کی پاس کارڈ ہولڈر کی ہدايات اور ديگربينک کے معاہدے کے تحت   اس 
)کے برقی يا دستاويزی شکل ميں برقراررکهے ہوئے   ه (بشمول ادا ئيگی يا موصول پائی گئی رقوم  وغير

کارڈ ہولڈر کے  ، ويڈيو ريکارڈنگ  ؍ کيمره مندرجہ باال طريقہ پر بنائی گئی تمام ، اور ريکارڈز تمام 
 ۔ثبوت سمجها جائے گا  تفصيالت کا حتمیمتماثل  اس طرح کی ہدايات اور برخالف  

کی طرف سے عمل درآمد نہ کيا  خاص وقت ميں کارڈ ہولڈر تقاضے پر مشين کے سے اگر کارڈ ہولڈر 
ايسا  ۔ گیٹی ايم مشين کارڈ کو سلب کر لے احکام ديئے گئے تو اے ؍يا  مشين کو غلط معلومات ؍ گيا ، اور

 ۔  جاسکتا ہے  واپس کياہی کارڈ ہولڈر کو بينک کی صوابديد پر  کارڈ 
وجہ سے نقدی  ، بينک کسی بهی  کا اخراج مکمل ہونے پر اے ٹی ايم مشين پر کارڈ ہولڈر کے نقد رقم  

بينک کے ريکارڈ بتائے کہ مشين نے رقم فراہم کر دی تهی  تو  ہوگا۔ اگر  جواب ده نہ  کا کے ضائع ہونے 
   قرار ديا جائے گا۔رقم نکالنے کا عمل مکمل  نقد 

کسی اے ٹی  پر ہے ، بينک اور جوابدہی ذمہ داری اپنے  کارڈ ممبر کے کارڈ کا استعمال کارڈ ممبر کے 
وغيره کی وجہ سے ہونے والے کسی نقصان کا ذمہ  ، نقب زنی ، چوری ارد گرد گمشدگی کے ايم مشين 

 ہوگا۔ نہ دار 
کے انتظامات  کے اشتراک نيٹ ورک ايسے کسی بهی وقت کسی بهی اپنا حق محفوظ رکهتا ہے کہ بينک 

جو اس طرح کے مشترکہ نيٹ ورکس ميں حصہ لينے والے دوسرے اداروں کے  لے سکے ميں حصہ 
کسی  ذا  ہ بينک  ۔ تاہم   کے قابل بنائے کئے جانے کو قبول   آالت پر بينک کے جاری کرده کارڈزبرقی 

   ۔ہوگانہ  ذمہ دار کا کسی بهی لين دين سے کيے گئے  دوسرے بينک کی اے ٹی ايم مشين 
 معلومات کا انکشاف  

انکشافی  شرائط و ضوابط سے پہلے تسليم کئے ہوئے قبول شده  کی اکاؤنٹ کهلوانے کی کارڈ ہولڈر 
اجازت ديتے  بينک کو ذا کی رو سے ہمعاہده بينک حق محفوظ رکهتا ہے ، اور آپ ،  تقاضوں کے عالوه 

دوسرے اداروں ، ايجنسيوں ،  کہ وه خواه درخواست پر يا اس معاہده کے تحت مجريہ حکم پر ،ہيِں ،
ايسی شرائط و ضوابط کے تحت ہو جو بينک  کے سامنے ليٹری حکام  قانونی ، انتظامی ، عدالتی اور ريگو

ہو کارڈ ہولڈر کے اکاؤنٹ سے متعلق ايسی معلومات ضروری يا مناسب ہوسکتی ہے    سمجهتا  موزوں
برقی رقوم کی منتقلی کے  ، جس ميں کسی بهی کرسکے ، فراہم کرسکےاورحاصل کرسکے انکشاف  

 ۔ نيٹ ورک ميں اس کی شرکت بهی شامل ہے



 

کارڈ کا استعمال آپ کی   ڈيبٹ انٹرنيٹ يا کسی بهی دوسرے آالت پر ؍پی او ايس -ای ڈی سی ؍اے ٹی ايم
 پيشتر اجازت شمار ہو گی: ظاہری 

ہمارے لئے کسی بهی لحاظ سے لين دين اور اکاؤنٹ کے ريکارڈ کو برقرار رکهنے کے لئے    .أ
محفوظ ، ابالغ اور کارروائی  ضروری ذاتی شناخت اور اکاؤنٹ بيلنس کی معلومات کو جمع ، 

 ۔لئےکرنے کي
  دين  لين  اور  اکاؤنٹ  آپکے  يلئے ک بنانے  قابل  کے استعمال  پر  آالت  ديگر ؍ ايم  ٹی  اے  کو  کارڈ  کے  آپ    .ب 

  ديگر  ؍ورک نيٹ  ايم  ٹی  اے  کے بی آئی ڈی کی تفصيالت  شمارکی و اعداد  ضروری  ديگر اور کی
   کيلئے۔  ترسيل اور  جاری   کو والوں  کرنے کارروائی  اور  لينے حصہ  پر  ورکس   نيٹ 

  مذکوره  ميں  مقبوضات ؍ ورکس  نيٹ  ديگر ؍بی آئی  ڈی  کے  شمار  و  اعداد  ايسے اور  معلومات  ايسی   . ج
 ۔ کيلئے ذريعےامساک کے والوں  کرنے  کارروائی  اور  لينے  حصہ

  ثالث  فريق  ميں  بارے کے  دين  لين  والے  ہونے  ذريعے  کے  کارڈ  کے  آپ  يا  اکاؤنٹ  بی  آئی  ڈی    .د 
  يا ؍ اور، ہو ضروری لئے  کے  کرنے  مکمل  کو دين  لين جہاں  کہ کيلئے، کرنے  منکشف  معلومات پر

  تعميل  کی کارروائی قانونی  يا بجاآوری کی احکامات  کے عدالت  يا ايجنسی سرکاری  يا قانون جب 
  حل  کے  سواالت  والے سکنے  جا  اٹهائے  يا  کرنےدور کو  خاميوں  جب  يا ؍اور، ہو  ضروری  کيلئے 
  کرنے  پورا  کو  ضروريات  کی  کارروائی  پر  شمار و  اعداد  داخلی  ہماری  يا ؍،اور ہو ضروری  کيلئے 
   گا سمجهے  مناسب  سے رائے اپنی  محض    بينک    جہاں   يا؍ اور؛ کيلئے 

  ذاتی  لئے، کے مقصد  بهی کسی اور وقت  بهی کسی کو بينک سے رو کی  معاہده اس ہولڈر کارڈ    . ه
  کے  بينک کو معلومات  بهی  کسی  متعلق سے معامالت  ساته کے بينک يا دين، لين اکاؤنٹس، کوائف،

  بهی  کسی پر  جگہ اور کسی  يا  ميں  پاکستان يا  اداروں  ملحقہ؍وابستہ؍ماتحت  شاخوں، ديگر يا آفس ہيڈ 
  کے  بينک نے جس ٹهيکيدار يا ايجنٹ  بهی کسی حکام،؍ ايجنسيوں کار ضابطہ  يا سرکاری افراد،
  شخص  دوسرے کسی اور ، ہو کيا  معاہده  لئے  کے دينے  انجام خدمات ؍ خدمت  کوئی لئے کے فائدے

  منکشف  سامنے  ہو،کے ضروری ديگر  بصورت  يا تحت  کے  قانون کسی انکشاف  جبکہ  کو افراد ؍
  انکشاف  ايسے  سے رائے اپنی محض  بينک کو جس کہ ہے، ديتا اجازت  پر  طور واضح  کی کرنے

 سمجهے۔  مناسب  لئے  کے
  ضابطہ  يا قانون کسی کہ جو ہے، کرتا اتفاق پر فراہمی کی معلومات  بهی کسی کو بينک ہولڈر کارڈ   . و

ً  پر طور موزوں جو معلومات  اور کوئی يا ہو، مطلوب  سے ہولڈر  کارڈ  تحت  کے کار ً  وقتا   فوقتا
 ۔ جائے مانگی 

 شرائط و ضوابط کی تبديلی  
کسی بهی وقت  تبديليوں کے نوٹيفکيشن کے ساته، ؍ ميمااور کارڈ ہولڈر ميں تربينک اپنی مطلق صوابديد پر 
اضافہ کرسکتا   ؍ بينک ان شرائط و ضوابط ميں تبديلياں ۔تبديلی کرسکتا ہے  ؍ شرائط و ضوابط ميں ترميم 

  وجوہات:    ؍مقاصد ہے بشمول مندرجہ ذيل 
متعلق چارجز عائد  يا اضافی يا متبادل کارڈ کے استعمال سے   صرف آپ کے کارڈ اور پن کے استعمال  

 ۔ اضافے ان تک محدود نہيں؍ليکن يہ تبديلياں  کيلئے  کرنے يا بڑهانے 
 آپ کے کارڈ کے استعمال پروقتا ًفوقتا الگو ہونے والی لين دين کی حدود کو متعين کرنے کيلئے۔ 

کام کرنے  ، ے استعمال ميں فرق ، اختتامی حدود سہوليات اور خدمات کی کيفيت، طريقہ کاراور خدمات ک
کسی خاص وقت ميں کارڈ کے ذريعے حاصل ہونے والی سہوليات  اوقات اور لين دين کی اقسام ، کے 

کو داخلی طور پر درکار يا قانونی ضابطہ کار کی مطلوبہ  اور بينک اور خدمات کيلئے، اور استعمال 
 ۔تبديليوں پر عمل درآمد کيلئے

جس کی کوئی حد  يا تبديلی ؍ نظر ثانی اور  اور کسی بهی وقت ان شرائط و ضوابط ميں  فوقتا ً ًبينک وقتا 
کيلئے مقرر کرده تاريخ سے  ترميم بينک کی اس  گے۔ ايسی تبديلياں  الگو ہوں خدمات کے چارجز  نہيں ،

کی طرف سے بتائی گئی تاريخ سے موثر ہوں گی۔ اس طرح کی تبديليوں کو يا تو ميل   بينکنافذ ہوں گی ۔
کے توسط سے کسی کارڈ ہولڈر کو مطلع کيا جائے گا يا بينک کے متعلقہ شاخوں کے احاطے کے اندر  



 

  برانچبينک کی  ؍ اے ٹی ايم کسی نماياں جگہ پر پندره دن تک اس نوٹس کو چسپاں کرنے کے ذريعہ يا 
 ۔ پيغام کے ذريعےبيان ميں  جاری پر اشتہار اخبار يا نوٹس آويزاں کر کے ،پاس آس جگہ يا صل سے مت 

ميں جا کر اور   برانچ کی اس بينک طور پر   ی فورآپ کو اپنے پتے ميں کسی بهی تبديلی کے بارے ميں 
ڈاک  پر ہ  ايسے جديد اطالع ديئے گئے پتآپ کا اکاؤنٹ ہے۔جہاں تحريری نوٹس دے کر اطالع دينا ہو گی 

،ايسے وقت پر اطالع کے پہنچنے کا حتمی ثبوت ہو گا جو ڈاک کے پہنچنے کيلئے  ثبوت کرنے کا  
 جائے۔ عدم موصولی پر واپس آ کی ڈاک نامہ خواه يہ اطالع   درکارہو،

 ذمہ داری سے استثناء 

مذکوره باال سے قطع  نظر ، بينک بشمول ڈيبٹ کارڈ کے ذريعے لين دين سے حاصل کرده سامان يا  
نقصان يا  خدمات ميں کسی بهی نقص کے آپ کو کسی بهی قسم کے بالواسطہ يا بالواسطہ پيش آنے والے 

 ۔ ضرر کا بالکل ذمہ دار نہ ہو گا 
 ۔ ے انکار کرناکسی شخص کا کارڈ کا اعتبار کرنے يا اسے قبول کرنے س 

 ۔کسی بهی اليکٹرانک ٹرمينل يا دوسرے آلے کی خرابی
  ۔ کارڈ ہولڈر کے عالوه کسی دوسرے کے لين دين کی ہدايت کی اثرانگيزی

  کارڈ ہولڈر کا بينک کے مجاز مالزمين کے عالوه کسی اور کو کارڈ حوالے کرنا۔ 
  کرنا۔ بينک کا کسی کارڈ کو ختم کرنے کے اپنے حق کو استعمال 

کے سبب ہوا  گی طب کی ضيت اور ساکه کو کوئی گزند جو مبينہ طور پر کارڈ کارڈ ہولڈر کی مالی حيث
کا اعتبار کرنے يا  درخواست يا کسی بهی مرچنٹ اسٹيبلشمنٹ کے کارڈ لوٹانے کی  واپس   ويا اس ک   ؍اور

  ۔ ہوا قبول کرنے سے انکار کرنے کی وجہ سے 
نٹ ميں کسی طرح کی غلط  ئی تفصيالت يا اکاؤنٹس کی اسٹيٹمبينک کی طرف سے کسی شخص کو دی گ

  بيانی ، غلط وضاحت، غلطی يا کوتاہی۔ 
 ً ً  وقتا لين دين  انکی مقرره حدود سے زياده کے مطابق کارڈ ہولڈرز سے اصولوں جاری کرده رہنما  فوقتا
  ۔ لينا سے زياده آگاہیاستحقاق کارڈ ہولڈر سے بينک کی ، يا کرناانکار سے

 کی خصوصيات کارڈ 

بينک اپنی صوابديد پر مختلف ايجنسيوں کے ساته آپ کے ڈيبٹ کارڈز ميں خصوصيات پيش کرنے کے  
لئے وقتاً فوقتاً معاہدے کرسکتا ہے۔ يہ تمام خصوصيات صرف بہترين کوششوں کی بنياد پر ہوں گی ،  

کی پيش کرده کسی بهی  ايجنسيوں  ؍ دکانوں ؍تاجروں  ؍ اور بينک کسی بهی خدمت فراہم کرنے والے 
ديتا ہے نہ ہی تصديق  کی ضمانت اثر انگيزی افاديت ، کارکردگی ، اثرانگيزی، مصنوعات يا خدمات کی 

ايجنسی وغيره کے   ؍ براه راست تاجر بينک کو شامل کئے بنا تو) ہوں   ۔ تنازعات (اگر کوئیکرتا ہے
  ۔ خالف اٹهانا ہوں گے

  ذمہ داری خساره اور 

اور کارڈ ہولڈر کو خدمات فراہم کرنے کے لئے اپنی  کارکردگی سے پاک    وں غلطي اکاؤنٹ کی بينک 
وه کسی بهی  کرے گا۔ اس کے باوجود ، کارڈ ہولڈر اس بات کی تصديق کرتا ہے کہ  انتہائی کوشش 

اس  قانونی قيمت، جو کہ مناسب نقصان، ضرر ، ذمہ داری، ادائيگی ، فرض اور تمام اخراجات بشمول 
يا جسکی ادائيگی بالواسطہ بينک سے مطلوب تهی يا بينک پر اسکا الگو ہونا  نے اٹهائے ، برداشت کيے 

،  گا کی تالفی کروائے  صان کے لئے اور کے خالف بينک کو نہ ذمہ دار ٹهہرائے گا، نہ نقدرکار تها،
اور اتفاق کرتا ہے کہ بينک اور اسکے متعلقہ افسران ، ڈائريکٹرز ، مالزمين اور نمائندگان ، ايجنٹ اور  

سے وارد   گر کے عالوه مندرجہ ذيل معامالت ايسے نقصانات دي گا۔ وں کو نقصان نہيں پہنچائے ٹهيکيدار
  ہو سکتے ہيں: 

I . يگی يا ڈاک روکنے، چيک بک جاری کرنے اور ڈاک  بينک کارڈ ہولڈر کی طرف سے ادائ
يا وقتاً فوقتاً بينک کو جاری کو دی  ؍کے ذريعے بهيجنے کی تحريری يا زبانی ہدايات پر ، اور

 جانے والی ہدايات سميت کسی بهی ديگر ہدايات پر عمل درآمد کر رہا تها۔ 
II .   رقم ، اسکے انتقال ، بينک کی خدمات يا ان سے متعلق کسی دوسری خدمات کے ذريعے

فريق  کسی بهی منگوائی گئی مصنوعات کی فراہمی يا عدم فراہمی سے متعلق کارڈ ہولڈر يا 



 

 کوئی دعوی۔ ثالث کا 
III .  جو مندرجہ ذيل پر منحصر ہو  جانے والی کوئی بهی کارروائی کی بينک کی طرف سے  :

کی طرف  کارڈ ہولڈر وه ہدايات جن کا  ) ب ( دايات ، جو نقل يا غلط ثابت ہوئی ہيںہوه (الف) 
 ۔ سے جاری ہونا ظاہر ہوتا تها ليکن اس ميں دهوکہ دہی پائی گئی

IV .   کوئی بهی واجب االدا ٹيکس جو کہ بينک کو خدمات کے ذريعے يا خدمات کے بعد سے ادا
 کرنا ہے۔ 

V .   تہی، يا کوتاہی خواه بينک کی ،اس کے مالزمين يا کسی  کوئی عملی غلطی ، اغماض يا پہلو
 نمائندے ، ماتحت ايجنٹوں يا ان کے مالزمين کی ہوں۔ 

VI .  ان شرائط و ضوابط کے مطابق ہدايات ميں کوئی بهی ترميم يا تبديلی۔ 
VII . س وجہ سے عدم تعميل جو بينک کی دسترس سے باہر ہو۔کسی بهی ہدايات کی ا 
VIII .   عاتی يا نتيجتاً ہونے واال نقصان يا نفع ميں کمی جس کا سامناکارڈ  کوئی ايسا بالواسطہ يا واق

ہولڈر کو مواصالت يا اليکٹرانک ٹرانسميشن کی سہوليات يا خدمات ميں رکاوٹ يا ناکامی کی  
 وجہ سے کرنا پڑے۔ 

IX .    اکاؤنٹ يا  کسی معاہده يا بينک کے سروس کی فراہمی ميں ناکامی کی وجہ سے کسی
 اختيار کے يا دهوکہ دہی پر مبنی رسائی سے ہونے واال کوئی نقصان۔ بنا تک  وغيره خدمات 

X .  ،انکشاف۔ پن، کارڈ يا چيک بک کا نقصان، چوری 
XI .    کسی اکاؤنٹ ميں جمع کرائے گئے فنڈز کی قيمت ميں ٹيکسوں ، قيمتوں يا فرسودگی کی

ہو يا  وجہ سے تخفيف ، خواه تبادلہ کی شرح کی قدر ميں کمی يا اتار چڑهاو کی وجہ سے 
 کسی اور وجہ سے۔ 

XII .   انخال کی درخواستوں سے ميل کيلئے ضروری زرمبادلہ کی فروخت سے انکار يا عدم اہليت
اسٹيٹ بينک آف پاکستان کی طرف سے عائد پابنديوں کی وجہ سے فنڈز کی عدم  سميت 

ی  ، الزمی اور کسی بهی کردار ک طلب ، انتقال ، تبادلے پر پابندی يا انخال  کے باعث دستيابی 
يا وابسطے اداروں کی  وں ، ماتحت  ، ديگر شاخ آفس ہيڈ کے ، بينک  ايسے حاالت ميں ۔منتقلی

کارڈ ہولڈر کے  بينک کی کسی بهی پاکستانی برانچ ميں کوئی ذمہ داری نہ ہو گی کہ وه 
  ادا کرے۔اکاؤنٹ کی بقايا رقم 

کرنے پر  کی تالفی اور اخراجات ضرر ، نقصانات ، واجبات ان تمام  اس معاہده کی رو سے کارڈ ہولڈر 
غلطی يا بدانتظامی کے نتيجے    ؍اتفاق کرتا ہے جن کو بينک بالواسطہ يا بالواسطہ کارڈ ہولڈر کی غفلت 

 ۔ سہنا يا برداشت کرنا پڑے گاميں 
 ضوابط کی خالف ورزی يا عدم تعميل۔  شرائط و؍قواعد  ہکارڈ اور اکاؤنٹ سے متعلق 

  دهوکہ دہی يا بے ايمانی۔ميں لين دين کی ايجنٹوں  ؍ ا اس کے مالزمينکارڈ ہولڈر ي
کارکاردگی  کی ان مشينيں ہيں اور سب ای ڈی سی اور اسی طرح کے اليکٹرانک ٹرمينلز  ؍اے ٹی ايم 

  ؍  ی ہوسکتی ہيں۔ کارڈ ہولڈر اس بات سے متفق ہے کہ اس طرح کی مشينسرزد کے دوران غلطياں 
  ہوگا۔ نہ ناکاميوں کے لئے بينک ذمہ دار  ؍ ميکانکی غلطيوں 

ايکسچينج کنٹرول ريگوليشنز ، پاکستان کے زرمبادلہ کے قوانين کی تعميل  ی اسٹيٹ بينک آف پاکستان ک 
تالفی کرے گا  کارڈ ہولڈر  کی ہونے والے کسی بهی اور تمام نتائج سرزد نہ کرنے والے کارڈ ہولڈر سے  

  ا۔ گذمہ دار ہو اور 
  متعدد اکاؤنٹس سے منسلک ہونے کی صورت ميں کے کارڈ 

اے ٹی ايم  کسی کی سہولت کے انتخاب نامزد اکاؤنٹ کے سلسلے ميں اکاؤنٹ اس بات کا امکان ہے کہ 
سے  تمام لين دين کارڈ مشينوں سے کيے جانے والے  اے ٹی ايم ايسی لہذا  نہ ہو۔ پر دستياب  مشينوں 

  ۔ انداز ہوں گےمنسلک پرائمری اکاؤنٹ پر اثر 
کی سہولت اے ٹی ايم پر دستياب ہو تو کارڈ ہولڈر کو يہ اختيار حاصل ہوگا  کے انتخاب اگر نامزد اکاؤنٹ 

  ۔ کا انتخاب کرےسے اکاؤنٹ ميں  سنامزد اکاؤنٹ لين دين کرنے کيلئے کہ وه 
اے ٹی ايم مشينوں پر کيے جا سکنے والے  ت کی سہولکے انتخاب کہ اکاؤنٹ اس بات کا بهی امکان ہے  



 

لين دين تک  صرف چند قسم کے پر منحصر   اس اے ٹی ايم کی فعاليت بلکہ دستياب نہ ہو پر لين دين تمام 
  ۔ ايسے معامالت ميں لين دين سے منسلک پرائمری اکاؤنٹ پر لين دين کا اثر پڑے گا۔ ہی محدود ہو

کارڈ سے منسلک  ہو تو دستياب نہ  اگر نامزد اکاؤنٹ اختيار کرنے کی سہولت  مرچنٹ اسٹيبلشمنٹ ميں 
  پرائمری اکاؤنٹ پر لين دين کا اثر ہوگا۔ 

کارڈ سے منسلک پرائمری اکاؤنٹ پر لين دين کا   نہ ہو وہاںکی سہولت دستياب کے انتخاب جہاں اکاؤنٹ 
اس  چاہے نہيں دے گا کی اجازت  لين دين بينک رقم نہ ہوئی تو اثر ہوگا۔ اگر اس پرائمری اکاؤنٹ ميں 

  ۔ ہی کيوں نہ ہوںکارڈ سے منسلک ديگر نامزد اکاؤنٹس ميں فنڈز دستياب 
کريں گے جب تک  نہ کی کوشش دنے خريسامان يا خدمات  ؍ رقم نکالنےآپ کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے 

مقدار  مناسب اکاؤنٹ ميں ۔ ہو نہ  دستياب رقم کہ آپ کے نامزد کرده اکاؤنٹ يا پرائمری اکاؤنٹ ميں کافی 
ذمہ داری آپ پر ہے۔ اس شرط کی خالف ورزی کرنے والے  مکمل کو يقينی بنانے کی ميں جمع رقم 
اکاؤنٹ بيلنس کی  فی الفور اور آپ کو  ی ميں رکها جائے گادرجہ بند  کیاکاؤنٹس متجاوزالحد اکاؤنٹس کو 

،  متجاوز الحد ہو جائيںاکاؤنٹ صورتحال ميں جہاں کسی بهی  کو درست کرنا پڑے گا۔ ايسی حيثيت 
بيلنس پر فليٹ چارج لگايا جائے گا۔ بينک وقتا فوقتا اس چارج کا تعين کرے گا اور    ڈيبٹ اکاؤنٹ ميں 

 کارڈ ہولڈر کو اس کی اطالع دے گا۔ 
  تالفی کا حق 

دوسرے  کسی ، بينک آپ کے ار پانے کی صورت ميں کے متجاوز الحد قرکسی بهی نامزد اکاؤنٹ 
کرنے کا حق محفوظ رکهتا ہے۔ ان شرائط و  سے متجاوز رقم کی تالفی ميں موجود رقم اکاؤنٹ ميں 
اور کارڈ ہولڈر کے مابين وقتاً فوقتاً طے پانے  بينک قانون يا   کوئی بهی شرط و ضابطہسے ضوابط ميں 

  ہوگا۔ نہ کے حق پر اثر انداز رقوم کی تالفی ، تبادلہ کرنے بينک کے والے معاہدوں کے تحت  
  مرچنٹ کے مقام کا استعمال

ايسے کارڈ کو قبول کرے گی جس پر  ممالک ميں ديگر پاکستان اور مرچنٹ اسٹيبلشمنٹ  پر   عمومی طور
بينک کسی بهی وجہ سے کارڈ قبول  نماياں ہو گا۔  برانڈ کا لوگو  کارڈ پر چهپے ہوئے جيسا ہی   ڈيبٹ آپکے 

۔ تاہم ، آپ بينک کو کسی  جوابده نہ ہو گا ذمہ دار يا  کے باعث  مرچنٹ کے انکار  کرنے سے متعلق کسی
  تاريخ اور وقت اور ديگر تفصيالت جو بينک لين دين کی  انکار کی اطالع نام ، مقام ، کے بينک  ؍ مرچنٹ 

  ۔ کتے ہيںہو کے ہمراه، دے ساس کی تفتيش ميں معاون ثابت  کيلئے 
کی کوئی  دکهايا جانا اس بات ميں  احاطہ عمارت نشان کسی   ؍يا کارڈ برانڈ کا لوگو کی تشہير کا مواد  کارڈ 

خريدی  ذريعے ميں دستياب تمام سامان اور خدمات آپ کے کارڈ کے  ضمانت نہيں کہ اس احاطے
  جاسکتی ہيں۔

قابل قبول ہوگا جن   مرچنٹ اسٹيبلشمنٹ ميںايسی استعمال کے لئے ہے اور صرف  برقیيہ کارڈ صرف  
استعمال کے عالوه  برقی ٹرمينل ہے ۔ کارڈز کو قبول کرنے واال يا اسی طرح کا   ہے  ای ڈی سی کے پاس
  سمجها جائے گا۔  مجاز کسی بهی استعمال کو غير کارڈ کے

مقامات پر کارڈ   کارڈ ہولڈر کے دستخط ہوں۔ کارڈ تجارتی  جائے گا جب اس ميںقبول کيا کارڈ کو تب ہی 
  ہولڈر کے دستخط کی مدد سے قابل عمل ہے۔ 

مجاز اور مکمل متصور ہوتا ہے ۔ کارڈ سے   ايک بار جب ٹرمينل سيلز سلپ تيار کر ديتا ہے تو لين دين 
منسلک پرائمری اکاؤنٹ سے لين دين کی رقم فوری طور پر ڈيبٹ کر دی جاتی ہے۔ کارڈ ہولڈر کو اس  

صرف ايک بار استعمال  کيلئے ہر لين دين  تجارتی مقام پر  بات کی يقين دہانی کر لينی چاہئے کہ کارڈ 
  يقين اس بات کی بهی  ز سلپ پرنٹ ہوگی اور کارڈ ہولڈر کو استعمال پر سيلکے کارڈ ہر بار ہوتا ہے۔ 

  استعمال نہيںبار مقام پر کارڈ کا ايک سے زياده  تجارتی خريداری کے وقت   دہانی کر لينی چاہيئے کہ
 ۔ اہو

کارڈ ہولڈر کے نامزد اکاؤنٹ يا کسی  کی طرف سے الگو ہونے اور بينک کسی بهی مرچنٹ اسٹيبلشمنٹ 
اضافی چارج کی کوئی ذمہ  کئے گئے کسی  ڈيبٹ لين دين کی رقم کے ساته سے اکاؤنٹ مذکوره دوسرے 

  داری قبول نہيں کرتا ہے۔ 
کريں  دستخط ضرور جب بهی کارڈ کسی مرچنٹ اسٹيبلشمنٹ ميں استعمال ہوتا ہے تو آپ سيلز سلپ پر  



 

رسکتا ہے۔ کسی بهی سيلز  کی کاپياں پيش کسلپ ۔ اضافی معاوضے پر بينک سيلز اسے سنبهال ليںاور 
کارڈ  وه ، ليکن جس کو ثابت کيا جاسکتا ہے کہ  کئے دستخط نہيں نے سلپ پر ذاتی طور پر کارڈ ہولڈر 

  ۔ہوں گےآپ ذمہ دار کی منظور شده ہے تو بهی ہولڈر 
کی طلب کا  يا ديگر ادائيگی   معاوضے مرچنٹ اسٹيبلشمنٹ سے کسی بهی کو ادائيگی کيلئے  بينک 

پر حوالہ دی  مرچنٹ اسٹيبلشمنٹ  معاوضہ ريکارڈ شده ثبوت ہوگا کہ ايسی طلب پر   حتمی موصول ہونا  
ادا کيا گيا  گئی يا ديگر طلب کی رقم کو درست طور پر اور کارڈ ہولڈر کی طرف سے کارڈ کے ذريعے 

استعمال کيا  سوائے ان صورتوں کے جہاں کارڈ کهو گيا ہو، چوری ہو گيا ہو يا دهوکہ دہی سے غلط  ہے۔
  پر ہوگا ۔ ہولڈر  ثبوت کارڈ بار کا جس ، گيا ہو

مطابقت  ڈيوائس کی غلطی يا مواصالتی لنک کی وجہ سے تمام رقم کی واپسی اور  ؍کسی بهی مرچنٹ 
فراہم کرنے   تصديق اور کارڈ اسکيم بعد از دستی طور پر کارروائی کی جاسکتی ہے اور اکاؤنٹ  کی 

ہے  پر اتفاق کرتا ۔ کارڈ ہولڈر اس بات کريڈٹ کيا جائے گاکے مطابق  و ضوابط الگو قوانين   والوں کے 
موصول ہونے والے کسی بهی ڈيبٹ کو صرف اکاؤنٹ ميں موجود بيلنس کی بنياد پر  دورانيے ميں کہ اس 

  جائے گا۔ بنا اس رقم کی واپسی پر غور کيے قبول کيا 
  مرچنٹ مقام پر استعمال کی پابندی

  ڈيبٹ کارڈز پر مندرجہ ذيل شرائط کا اطالق نہيں ہوتا ہے۔  پے  پری 
  ۔ ہےبنا ديتا  بری الذمہ بهی بينک کو کے عمل سے کرنے کو فراموش کارڈ ہولڈر ادائيگی کی ہدايات 

کيا  ديگر مقامات پر بهی استعمال نہيں ايسے اور رہائشی کی خاطر داخلے کے وقت کارڈ کو ہوٹلوں ميں 
  ۔ ادائيگی کا نظام ہو کی تکميل سے قبل خدمات يا معاملے کے  جہاں خريداری جا سکتا  

ايسے  چاہئے اور کيا جانا استعمال نہيں  کيلئے بهی خريداریکی فون آرڈر  ؍کارڈ کو کسی بهی ميل آرڈر 
  سمجها جائے گا۔ قانونی استعمال کو غير 

رسالوں کی رکنيت کی ادائيگی کے لئے کارڈ کا استعمال نہيں کيا جانا چاہئے اور   ؍غير ملکی ميگزينوں 
  استعمال کو غير مجاز سمجها جائے گا۔ ايسے 

  ذمہ دار ہوگا۔خود کارڈ ہولڈر تمام غير مجاز کارروائيوں اور لين دين کے لئے مکمل طور پر 
جانب  جس ميں اپنی کريں گے  ہيں کسی اور شخص کے حوالے نکبهی اپنا کارڈ  موقع پر آپ کسی بهی 

اے ٹی  آپ موقع پر کسی بهی لين دين کے اپنے سے استعمال بهی شامل ہے۔ آپ کو يہ يقينی بنانا ہوگا کہ 
  جسمانی طور پر موجود ہوں۔ پر مرچنٹ اسٹيبلشمنٹ  ٣ايم 

  بين االقوامی استعمال 

استعمال کے  ميں زرمبادلہ کی ملکيتوں  پاکستان سے باہر غير ملکی ساته  ساته کے ڈيبٹ کارڈ پاکستان 
پاکستان سے    ہے ، تاہم  جو وقتا فوقتا اسٹيٹ بينک آف پاکستان کے ذريعہ مقرر کيا گيالئے موزوں ہے 

تفصيالت سے متعلق بينک کو قبل از  صارف کو اس سفر کے کارڈ استعمال کرنے کے لئے   باہر ڈيبٹ 
بنائے  استعمال  ملکوں کے لئے آپ کا کارڈ قابل ان خاص تاکہ بينک وقت مطلع کرنے کی ضرورت ہے  

کوسفر کی ابتدائی اور انتہائی  ۔ يہ بهی الزمی ہے کہ صارف بينک کرنے کی نيت ہےسفر کی آپ جہاں 
يہ کہ تمام  ۔ مزيد  کو روک دے گا جس کے بعد بينک تمام بين االقوامی لين دين تاريخوں سے آگاه کرے 

الگو  بهی  تمام غير ملکی لين دين پر ے جانے وال ےکارڈ پر کي  بٹ ڈي اسی طرح عين مذکوره باال شرائط  
  ہوں گی۔ 

مزيد يہ کہ آپ اسٹيٹ بينک آف پاکستان کے زرمبادلہ کے استحکام کے حوالے سے ايکسچينج کنٹرول  
  يقينی بنائيں گے۔ مطالبات کی پيروی تمام  ے ککے وقتا فوقتا پيش کئے گئے ضابطوں 

يا غير    ملک روانہ ہونے ہجرت کرکے اور / يا مستقل مالزمت پر بيرون  برآں يہ کہ کارڈ ہولڈرز مزيد 
۔ تاہم صارف  جمع کروا ديں گےالزمی طور پر کارڈ کرنے سے پيشتر رہائشی پاکستانی بننے کا اراده 

بنيادی  پنی مطلوبہ دستاويزات جمع کرانے کے ساته ساته اپنے اکاؤنٹ کی حيثيت تبديل کرنے کے لئے ا
  شاخ سے رابطہ کرے گا۔ 

  تمام لين دين بين االقوامی لين دين  ےجانے وال يے کی ويب سائٹ پر ک کامرس مرچنٹ -انٹرنيٹ يا ای
  ۔سمجهے جاتے ہيں



 

  کارڈز  جاری کرده ڈيبٹ کے ساالنہ فيس: ڈی آئی بی ؍ یتجديد  ؍نئی 

براه کرم ہماری ويب   کيلئے ساالنہ فيسوں ؍یتجديد   ؍کی نئی زڈيبٹ کارڈ ڈی آئی بی کے جاری شده تمام 
ڈی   ۔ مزيد برآں آپ ملک بهر ميں کسی بهی سے رجوع کريںسائٹ پر دستياب بينک کے شيڈول چارجز 

  کی ايک کاپی حاصل کرسکتے ہيں۔  سے اسآئی بی کی شاخ 
 ڈی آئی بی ڈيبٹ کارڈز پر انٹرنيٹ استعمال 

امرس لين دين  ک-پر انٹرنيٹ يا ای کارڈز رده ڈيبٹ جاری کموجوده بينک صارفين کو سے  کے مقصد  تحفظ 
لين دين کرنا چاہتا ہے تو وه نئے  برقی کی اجازت نہيں ديتا ہے۔ تاہم ، اگر موجوده صارف انٹرنيٹ پر 

ميں ڈی آئی بی   کرم ذيل  براهڈيبٹ کارڈ کے لئے عليحده سے درخواست دے سکتا ہے۔   ےويزا پری پ
  ۔سے رجوع کريںکارڈ کے لئے وضع کرده شرائط و ضوابط   ڈيبٹ  ےويزا پری پ

  کے خواص ڈيبٹ کارڈ  ےڈی آئی بی پری پ
کارڈ  ڈيبٹ  پے جيسے آپ کے ڈی آئی بی پری خواص ہيں خصوصی کے ڈيبٹ کارڈ  ےڈی آئی بی پری پ

انٹرنيٹ ويب سائيٹ اور  ؍اے ٹی ايم؍و کہ پی او ايس رسائی ج  تکاپنی رقوم پورا ہفتہ چوبيس گهنٹے پر  
قبول کرنے کے  ويزا کارڈ جن کے مالکان کے  ديگر آالت جو پالسٹک کارڈ کو قبول کرتے ہيں يا 

    ۔ پر استعمال کی جاسکتی ہيںمعاہدے ہيں،  
 ڈيبٹ کارڈ صرف مندرجہ ذيل مقاصد کے لئے استعمال کرسکتے ہيں۔  ےآپ اپنا ڈی آئی بی پری پ 

)i(  کی خاطر انجام دينے کيلئے لين دين تمام ميل آرڈر اور ٹيليفون آرڈر اور انٹرنيٹ پر دنيا بهر ميں 
)ii(  کے اخراج  تک پاکستانی روپے  20،000 يوميہ سے بين االقوامی  / ملکی کسی بهی اے ٹی ايم

 کيلئے 
)iii (  يوميہ مجاز حد  منتخب پيکيج کی کی اجازت لين دين پی او ايس  زمرے ميںريٹيل کے تمام بڑے

 ہے۔ تک  
)iv(  جو کہ ايپ سٹور (برائے ايپل آالت)  کے موبائل ايپلی کيشن ڈی آئی بی  بينکنگ پورٹل يا انٹرنيٹ

کے ذريعہ آپ  اور گوگل پلے سٹور (برائے اينڈرائيڈ آالت) سے ڈاؤنلوڈ کئے جا سکتے ہيں، 
 اکاؤنٹ سے فنڈز کی منتقلی  ڈی آئی بی ، پی کے آر ، سی اے ايس اے  کے اپنے کسی بهی

)v(   کارڈز   پے  پری  10اکاؤنٹ پر زياده سے زياده ، سی اے ايس اے کے آر فی کسٹمر ايک پی
 کا اطالق کيا جاسکتا ہے 

)vi(    تک  فيصد  4کرنسی ميں کئے جانے والے لين دين پر زياده سے زياده مقامی کرنسی کے عالوه
 جائے گی الگو کی  لين دين کی فيس  

  کارڈ کے استعمال پر پابندياں  ڈيبٹ  ےڈی آئی بی پری پ

کارڈ پر الگو تمام    ے۔ براه کرم پری پياں عائد ہوتی ہيںبهی کچه پابند پر کارڈ   ڈيبٹ  ےڈی آئی بی پری پ
 ۔پابنديوں کو احتياط سے پڑهيں

)i( ئےجائيں  جاری نہيں کپر ڈيبٹ کارڈ  ےآرڈر ، ڈيمانڈ ڈرافٹ ڈی آئی بی پری پپيمنٹ ،  بک  چيک
 ۔گے

)ii(  آرڈر  پيمنٹ جيسے چيک ، اجازت نہيں ہوگی لين دين کارڈ پر کاؤنٹر  ڈيبٹ ڈی آئی بی پری پے
 کے ڈپازٹ يا کيش  ؍ ، ڈيمانڈ ڈرافٹ اور 

)iii (  ندرونی ترسيالت زر ، ويزا منی ٹرانسفر ، آئی بی ايف ٹی اور تهرڈ پارٹی فنڈز کی ڈی آئی بی  ا
 ہے۔ نہ  ی اجازت ک منتقلی پر پابندی ہے اور انکارڈ ميں  ڈيبٹ  پے  پری 

)iv(   يوٹيليٹی بلوں کی ادائيگی ، آؤٹ گوئنگ انٹر بينک اور تهرڈ  ڈی آئی بی پری پی ڈيبٹ کارڈ سے
 ۔ پر بهی پابندی ہے اور انکی اجازت نہ ہےکی منتقلی  فنڈز  پارٹی
 الزم ہے کی پاسداری ڈيبٹ کارڈ کے استعمال کيلئے مندرجہ ذيل  پے  ڈی آئی بی پری

)i(  يا ڈی آئی بی موبائل ايپليکيشن اکاؤنٹ الزمی ہے  ؍ڈی آئی بی انٹرنيٹ بينکنگ اور 
)ii(   يا سيونگ پی کے آر اکاؤنٹ الزمی ہے۔ چالو کرنٹ ايک ڈيفالٹ  

 :اختياری ہيںپابندياں ڈی آئی بی پری پے ڈيبٹ کارڈ پر مندرجہ ذيل 
  ہے۔ ڈيلی ڈائرکٹ ڈيبٹ کے لئے اندراج کرنے کا حق ڈيلی ڈائرکٹ ڈيبٹ سروس کسٹمر کو  . 1



 

کارڈ پر براه   پے  آپ بينک کو اجازت ديتے ہيں کہ آپ اپنے پری  سروس کا انتخاب کرکے 
ڈی آئی بی  آپکے تمام فنڈز کو   ؍راست ڈيبٹ لگائيں جو کسی خاص حد سے اوپر کسی بهی  

يا پرائمری لنک اکاؤنٹ کو  لئے درخواست دينے کے وقت منتخب کرده کيپری پے ڈيبٹ کارڈ 
ديل کرنے کے آپشن کو استعمال کرکے ڈی آئی بی انٹرنيٹ بينکنگ کے ذريعہ بعد ميں تبديل  تب
فون   24/7۔ آپ ہماری پرائمری سی اے ايس اے لنک اکاؤنٹ ميں منتقل کردے گا ے گئے کي

سکتے ہيں۔  واکے لئے اندراج کرخدمت پر کال کرکے اس DIB(342)-786-111بينکاری کو 
اندراج  کا کارڈ کيلئے اپنے اس خدمت بهی نے کے دوران واچالو کرنيز آپ اپنے کارڈ کو 

  سکتے ہيں۔ وا کر
نوٹ: آپ کے کارڈ پر غير استعمال شده فنڈز کی حفاظت کے لئے ڈيلی ڈائرکٹ ڈيبٹ ايک مفت خدمت  

  ہے۔ 
  ہر پيکيج کی حدود مندرجہ ذيل ہيں۔ 

 
 
  Shared 

Trxn Limit 

Min 

Balance 

Packa
ge 

ATM 
Cash 
Limit 

POS / 
Internet 

Transacti
on Limit 

Daily 
Direct 
Debit 
Service 
Balance 

Basic 25,000 100,000 15,000

Enhanc

e 

25,000 250,000 15,000

Premiu

m 

25,000 350,000 25,000

محدود  تک حد کسی کم سے کم / زياده سے زياده کی کيلئے سروس  ڈيبٹ ڈيلی ڈائريکٹ بينک  . 2
کارڈ پر بينک   ڈيبٹ ے آپ کے پری پبينک روزانہ کرنے کا حق محفوظ رکهتا ہے ، جسے 

کم   ؍ کسی بهی وقت اور کسی بهی پيکيج کی حدود کو بڑهانےگا اور بينک پر چالو کرے 
بينک  ميں ان حدود کرنے کا حق محفوظ رکهتا ہے۔ تاہم بينک اس بات کو يقينی بنائے گا کہ 

جائے  آگاه کيا کو صارف کے بارے ميں فی الفور تغيرات  ےکسی بهی قسم ک کی طرف سے 
 ۔

لين  فائلر پر تمام نان کيش -اتفاق کرتا ہے کہ وه ناناس بات کو بهی تسليم کرتا ہے اور صارف  . 3
موجوده قانون کے مطابق اور   مانتا اور قبول کرتا ہے جو پر ہر دن ود ہولڈنگ ٹيکس کو دين 

 نرخ پر الگو ہوگا۔ جاری کرده پاکستان کے   و،فيڈرل بورڈ آف ريوني 
ختم کروانے  سے اندراج سروس  ڈيبٹ انٹرنيٹ بينکنگ کے ذريعے ڈيلی ڈائريکٹ صارف کو   . 4

  کا حق حاصل ہے۔ 
استثناء ذمہ داری سے   

  ے ڈيلی ڈائريکٹ ڈيبٹ سروس ک وجہ سے   ، بينک کسی بهیشرائط و ضوابط سے قطع نظرمذکوره باال 
کی خدمت  صارف ہوگا ، اور بينک نہ ذمہ دار  وجہ سے کسی نقصان کی کے باعث يا تاخير  ء عدم اجرا

  ۔ الے کسی بهی نقصان کو پورا کرنے کا ذمہ دار نہ ہو گاہونے سے ہونے ويا تاخير ہونے  نہ کے ميسر  
 : کرنے اور نہ کرنے کے کامکارڈ کے حوالے سے   ڈيبٹ  ےڈی آئی بی پری پ

کارڈ پہلے سے چالو نہيں ہے۔ اپنے کارڈ کو چالو کرنے اور اے ٹی   پے  آپ کا ڈی آئی بی پری  . 1
-786-111کال سينٹر کو گهنٹے کارآد  24کيلئے ، براه کرم ہمارے ايم پن حاصل کرنے 



 

DIB(342)ميں آپ  ی تيار کی ن اے ٹی ايم ِپ  نمائنده آپ کےکال سينٹر کا  ۔ ہمارےپر کال کريں
 ۔ کی مدد کرے گا

تب تک کسی بهی  پاتے وصول نہيں کا مادی وجود براه کرم جب تک آپ اپنی برانچ سے کارڈ   . 2
 فنڈ کو اپنے ڈی آئی بی پری پيڈ ڈيبٹ کارڈ ميں منتقل نہ کريں۔

(اپنے   2اپنا کارڈ نمبر ، ميعاد ختم ہونے کی تاريخ اور سی وی وی کے سامنے براه کرم کسی   . 3
 ۔ہ کريںکارڈ کے عقب ميں چهپی ہوئی) ظاہر ن

ويب سائٹ کے شرائط و ضوابط کو پڑهيں اور سمجهيں جس  اس يہ تجويز کی جاتی ہے کہ آپ   . 4
پر آپ لين دين کرنے کا اراده رکهتے ہيں۔ کسی بهی انٹرنيٹ ويب سائٹ پر اپنے ڈی آئی بی  

آپ رضاکارانہ طور پر اس ويب سائٹ کے   درج کرنے سے ڈيبٹ کارڈ کی تفصيالت  ے پری پ
 ۔ کا اظہار کرتے ہيںم دينے کے لئے وضع کرده شرائط و ضوابط سے رضامندی لين دين انجا

کسی بهی لين دين سے متعلق کسی تنازعہ يا کسی مسئلے کی   ےجانے وال يےانٹرنيٹ پر ک . 5
صورت ميں ، براه کرم پہلے ای ميل کے ذريعے براه راست ويب سائٹ سے رابطہ کريں اور  

ہميں اپنے ای ميل اور موصولہ  ائر کرنا چاہتے ہيں تو اگر آپ ہمارے اداره کے خالف مقدمہ د 
 ۔فراہم کريںدونوں کی ايک کاپی ہمارے ريکارڈ کيلئے جواب 

ہدايات پر عمل  دی گئی کارڈ پر فنڈز رکهنے ،  ےکہ پری پصارف سمجهتا اور اجازت ديتا ہے   . 6
پرائمری لنک  اس  نے  بينک کے مقصد سے  اور کريڈٹ کی اجازت دينے  ڈيبٹ اور کرنے درآمد 

جسے   اکاؤنٹ کهوال ہے چيکنگ-نانکے نام پر کی بنياد پر صارف اکاؤنٹ کی تفصيالت 
رہے گا  کارآمد ، اور وه اسی وقت تک ہے نامزد کياکے استعمال کيلئے صارف نے اس سہولت 

اس وقت اسے بند قرار ديا  اور استعمال کرتا رہے گا کارڈ سہولت  ے صارف پری پجب تک 
پاليسی کے مطابق کارڈ  اپنی بينک کر دے يا  منسوخکو اس سہولت ارف کے جائے گا جب ص
 کو ختم کر دے۔  چيکنگ اکاؤنٹ کو بند کرکے سہولت -انکو منسوخ اور ن

   چارجز
)  3تين ( يوميہ اخراجات کی حد اور ساالنہ فيس کے اختالف کی بنياد پر  کو  ےڈی آئی بی پری پ . 1

چارجز کے  براه کرم بينک کيلئے ميں پيش کيا جاتا ہے ۔ پيکيج اور فيس کی تفصيالت  جزپيکي 
 ۔ سے رجوع کريںشيڈول 

نٹ سروس کے لئے اندراج  ياسٹيٹم -ایکار طور پر خود   اجراء پر کارڈ کے کامياب  ڈيبٹ ے پری پ . 2
کا اندراج  پری پے کارڈ  مفت سہولت ہے۔ آپ کے ايک پيش کرده کی جو بينک  ا جائے گا کر دي

کے لئے اندراج کيا جائے گا جو آپ کے رجسٹرڈ ای ميل  اسٹيٹمينٹ - ایشش ماہی ہفتہ وار اور 
 پتے پر بهيج ديا جائے گا۔ 

ايس ايم ايس انتباہات کے  پرائمری لنک اکاؤنٹ دونوں کا از خود کارڈ اور آپ کا   ے آپ کا پری پ  . 3
ہے۔ چارجز کے   پری پے کارڈ کے استعمال کے لئے الزم يہ جائے گا اور کر ديا  لئے اندراج 

 ۔ شيڈول سے رجوع کريںچارجز کے  بينک براه کرم    لئے
 ذمہ داری کے نقصان کی حد

I .  ے جانے وال يےہوئے صارفين کی طرف سے کانٹرنيٹ کارڈ پری پے کارڈ کا استعمال کرتے  
 ہوگی۔ کی ذمہ داری محض صارف پر  لين دين  ے قسم کتمام ؍ ہر 

II . کی گئی رقوم کی ذمہ داری  کارڈ ميں منتقل  ےپری پ کی اپنے طے شده اکاؤنٹ سے  صارف
 ہوگی۔ پر کارڈ ہولڈر  ؍کارڈ صارف  ے پری پ محض 

III .   کی  کی رازداری  توثيقی نمبر )چهپا ہوا (کارڈ کے عقب ميں اختتامی تاريخ اور نمبر ، کے کارڈ
ہوگی اور صارف اس بات کو يقينی بنائے گا کہ کارڈ کی تفصيالت کسی  صارف پر ذمہ داری 

 کو نہ بتائے۔ 
IV .  صارف   مقدمہ کی دائری سے قبل لين دين کے نتيجے ميں پيدا ہونے والے کسی بهی پر انٹرنيٹ

مرچنٹ سے رابطہ کرے گا اور تنازعہ کے وقت بينک کو  پہلے ون کے ذريعے ای ميل يا ف 
 کاپی فراہم کرے گا۔ ايک کی باہمی رابطے 



 

V . ۔ بينک کو يہ حق حاصل ہے کہ وه کسی بهی تنازعہ کو قبول کرے يا اس سے انکار کرے 
VI .  کيا  موافق سے اسٹيٹمينٹ تمام لين دين کو ہفتہ وار / ماہانہ  ے جانے وال ے پری پے کارڈز پر کي

دن کے اندر بينک ميں   30جانا چاہئے اور کسی بهی متنازعہ لين دين کو لين دين کی تاريخ کے 
کہ   بينک کو حق ہے ئے تنازعات کے لسے متعلق دن کے بعد بينک  30۔ الزم ہےاطالع دينا 

 ترد کرنے کا۔ مناسب وجہ بتاتے ہوئے تنازعہ کو مس 
   متفرقات 

   مزيد تفصيالت کے لئے براه کرم اپنی برانچ سے رابطہ کريں۔
۔ ڈی آئی بی ڈيبٹ کارڈ کی  قائم کرتے ہيںيہ شرائط و ضوابط کارڈ ہولڈر اور بينک کے درميان معاہده 

آپ ان شرائط و ضوابط کو تسليم اور   کرنے سے خدمت کيلئے درخواست دينے اور ان تک رسائی حاصل 
ً  قبول کرتے ہيں۔ يہ شرائط و ضوابط بينک کے   ان شرائط کے عالوه ہيں نہ کہ برخالف جو وقتاً فوقتا

  فيصلے پر تبديل ہوسکتے ہيں۔ 
ان کے  اسکيموں کی پيش کش کرسکتا ہے۔ تشہيری بينک وقتا فوقتا ڈی آئی بی پاکستان سے متعلق مختلف 

قبول کيے  يا ذمہ داری ديئے کو کسی بهی اطالع فرئق يا کسی بهی مختلف ہوسکتے ہيں  شرائط و ضوابط
سے متعلق   کش  پيش   /کٹوتی ۔ اس کی / مراعات بند کی جا سکتی ہيں   ترغيبات ايسی  کسی بهی وقت بنا 

 ہوگا۔الزم  تمام معامالت پر ڈی آئی بی کا فيصلہ حتمی اور  
سے   www.dibpak.com مزيد تفصيالت ويب سائٹ پر   شرائط و ضوابطتشہير اور ان سے متعلقہ  

  ۔ حاصل کی جاسکتی ہيں


