
  

                                                                                                                                                                                                                                                              ____________________:تاریخ
 ____________________:  مبر درخواست ن

 کے لیے درخواست فارم والوں باضابطہ کاروبار  
 حکومت کی مارک اپ سبسڈی اسکیم1

 

 قرضہ لینے کا مقصد 

 قرضہ لینے کا مقصد )نشان لگائیں( : 

     مکان/ اپارٹمنٹ/ فلیٹ کی خریداری         تعمیر +پالٹ  تعمیر     

مدت:      روپے _________________رقم:   کردہدرخواست 
______________ 

 روپے  ______________درخواست گزار کی اپنی رقم بذریعہ ایکویٹی: 
 

 ذاتی تفصیالت 
 

 :___________________________نام  

  کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر:   
 

  :موجودہ رہائشی پتہ  

                                                                                                 فون نمبر / موبائل نمبر:   

   :  ای میل ایڈریس 

 __________________ کاروبار / پیشے/ صنعت کی نوعیت: 
 _________________________________________کاروبار کا نام اور پتہ : 

کاروبار کا این ٹی این :   ______________قیام کی تاریخ:  _______ کاروبار میں فیصد حصہ: 
______________ 
 ______________کاروبار کی مّدت :   ______________ساالنہ فروخت کی رقم: 

 )نشان لگائیں( :  کاروبار کی نوعیت 

ذاتی ملکیت                                                         شراکتی کاروبار                   
دیگر:                                                              

______________ 

                                                                                                                                                                                 )نشان لگائیں( :  دفتر کی عمارت

 کرایہ پر           ذاتی ملکیت
 

                                                                                                                                                                                    کیا آپ بینک )بینک کا نام( کے صارف ہیں؟
 ____________________________آپ کا اکأونٹ نمبر:   جی نہیں   جی ہاں  

 

  ___________________کے دستخط : )وں( درخواست گزار  
 
 

 

 مطلوبہ دستاویزات 
 

 اصل / نقل 

 اصل  قرضے کی درخواست کا فارم 

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

 )رقم روپے میں(  اخراجات  )رقم روپے میں(  اخراجات 

  کارڈ/ قرضے کی ادائیگی   کرایہ

  دیگر اخراجات    یوٹیلٹیز)عالوہ از ٹیلی فون(

  مجموعی ماہانہ اخراجات   ٹیلی فون 

    تعلیم 

 ذاتی اثاثے 

 مالیت اثاثوں کی قسم اور تفصیل )زمین، کار اور دیگر اثاثے، اگر ہوں تو( 

  

               

 

 ماہانہ اخراجات 

 کاروبار کی تفصیل 



  

 اصل  کی تفصیالت  پراڈکٹ

 نقل درخواست گزار اور شریِک کار دونوں کے مٔوثر کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ )جہاں اطالق ہوتا ہو( 

 اصل  پاسپورٹ سائز رنگین تصاویر )جہاں اطالق ہوتا ہو(  2درخواست گزار اور شریِک کار دونوں کی 

 اصل  ڈائریکٹ ڈیبٹ اتھارٹی )جہاں اطالق ہوتا ہو( 

 اصل  پہلی بار مکان کی ملکیت کا اقرار نامہ

ڈائریکٹ ڈیبٹ اتھارٹی )ڈی ڈی اے( اور آجر کی تصدیقی سند جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ تنخواہ  اُسی  
 بینک میں جائے گی جس سے قرض لیا ہو )جہاں اطالق  

 ہوتا ہو(۔ 
 نقل

 کاروبار کا ثبوت جس سے ملکیت اور کاروبار کی مدت ظاہر ہو ، مثال کے طور پر: 

 پارٹنرشپ ڈیڈ •
 یا

 ملکیت/ کاروباری شراکت کا بینک سرٹیفکیٹذاتی  •
 یا

 این ٹی این سرٹیفکیٹ •
 یا

 دفتر کا کرایہ نامہ  •
 یا

 پروفیشنل ڈگری/ ڈپلومہ اور/یا متعلقہ پروفیشنل ادارے کی مٔوثر رکنیت •
 یا

اور   مٔوثر قابِل قبول کاروباری دستاویز جس کی توثیق اتھارٹی سے کرائی جا سکےکوئی اور  •
 کی ضرورت پوری ہوتی ہو مّدت کاروباری جس سے کم از کم 

 
 نقل
 

 اصل 
 

 نقل
 

 نقل
 

 نقل
 
 

 اصل/ نقل 

 آمدنی کے تجزیے کی دستاویز 
 

 ماہ کا حالیہ بینک اسٹیٹمنٹ 6اکأونٹ برقرار رکھنے کا لیٹر مع کم از کم  •
       
  نوٹ: 

 

 دن پرانا قابِل قبول ہوگا 60بینک اسٹیٹمنٹ زیادہ سے زیادہ  ⎯

 اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے جس پر بینک کی مہر لگی ہو اصل بینک  ⎯
 

 اصل 

 
 

 :اعالن
جب درخواست آگے بڑھے گی تو اندرونی/ بیرونی پالیسی اور ضوابط کے مطابق بینک تمام مطلوبہ اضافی معلومات اور دستاویزات  

 طلب کر سکتا ہے۔ 
 

درخواست کی          _______________________درخواست گزار )وں(کے دستخط: 
 _____________تاریخ: 

 


