
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              ____________________:تاریخ
 ____________________:  مبر درخواست ن

 باقاعدہ تنخواہ دار شخص کے لیے درخواست فارم 

 1اسکیم سبسڈیحکومت کی مارک اپ 

 کا مقصد  قرضہ لینے  

 
 (: نشان لگائیں کا مقصد ) ہ لینے قرض  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

خریداری /اپارٹمنٹ/مکان                                              کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                فلیٹ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                تعمیر  +پالٹ                                                                                      

                    تعمیر                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         روپے   _________________رقم:    کردہخواست  در  

 ____________________مدت:                                                                     

 روپے  ______________درخواست گزار کی اپنی رقم بذریعہ ایکویٹی:   
 

 ذاتی تفصیالت 

 ________________________نام:      

  : کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر  

  موجودہ رہائشی پتہ:  

   (:  اگر ہو تو) ای میل ایڈریس      :  موبائل نمبر/فون نمبر  

 

 روزگار کی تفصیل 

 
کی   مالزمت                                                                                                                   _____________کا نام:  کمپنی  

                                                                                                                                                                                                                                                قسم )نشان لگائیں(:    

                                                                                                                                                                                                                                کنٹریکٹ                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                   
 مستقل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        __________________عہدہ اور محکمہ:   

                                                                        __________________جوائننگ کی تاریخ: 

                                                                         روپے                 خالص ماہانہ آمدنی )گھر لے جانے والی(:  

_____________                                                                                                                                                                                                                                             

                 __________________دفتر کا رابطہ نمبر:    

 _____________________________________________ سابقہ کمپنی کا نام )اگر کوئی ہو(:    

                                                                                                                                                    ہاں  جی                                                        کیا آپ ہمارے بینک کے موجودہ صارف ہیں؟  

     _______________اگر ہاں تو پھر آپ کا اکأونٹ نمبر:       نہیں، جی  

 

 ___________________ ار کے دستخط: زدرخواست گ 

 
 
 
  

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

 ذاتی اثاثے 

 اثاثوں کی تفصیالت اور اقسام  مالیت
 کوئی ہوں()زمین، کار اور دیگر اثاثے، اگر 

  

               

 



 

 

 

 
 

 مطلوبہ دستاویزات 
 

 نقل/اصل

 اصل  قرضے کی درخواست کا فارم 
 اصل  کی تفصیالت  ڈکٹ اپر

  )جہاں قابل اطالق   کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ  مٔوثر   کے شریِک کار دونوں ور درخواست گزار ا 
 ہو(  ہوتا 

 نقل

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

 اصل  پہلی بار مکان کی ملکیت کا اقرار نامہ

 نقل ٹائٹل دستاویز )اگر دستیاب ہو( یا /االٹمنٹ، ٹرانسفر اور رہن رکھی جانے والی جائیداد کی  

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(۔ 
 اصل 

 : مثال کے طور پر ، (کے ساتھ مدتکی  مالزمت مالزمت کا ثبوت )

 مالزمت نامہ  •
  یا       یا

  سرٹیفکیٹمالزمت کا   •
  یا         

 کی طرف سے کوئی باقاعدہ دستاویزی ثبوت  آجر •

 نقل /اصل 

 آمدنی کے ثبوت کی دستاویز )تنخواہ کی تفصیل اور کٹوتیوں کو واضح طور پر درج کیا جائے( مثال: 
 

  تنخواہ کی موجودہ رسید •
  یا         

 تنخواہ کا سرٹیفکیٹ •

مہینوں  6کے ہمراہ کریڈٹ کی گئی تنخواہ پر مشتمل گذشتہیفکیٹ کے سرٹ  برقرار رکھنےنٹ اکاؤ   •
 منٹکی بینک اسٹیٹ 

 : نوٹ

 کو قبول کیا جا سکتا ہے۔  اسٹیٹمنٹدن پرانی سیلری سلپ اور بینک 60زیادہ سے زیادہ ⎯

 ای سیلری سلپ مثبت توثیق کے ساتھ قابل قبول ہے۔ /آن الئن ⎯

 رورت نہیں۔یا دستخط کی ض مہرای سلپ کے لیے /اصل سیلری سلپ ⎯

 
 
 نقل /اصل 

 
 اصل 
 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۔ 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ___________________کے دستخط: )روں(    ارزدرخواست گ
 ___________________درخواست کی تاریخ: 

 
 


