
  

                                                                                                                                                                                                                                                              ____________________:تاریخ
 ____________________:  مبر درخواست ن

 درخواست فارم    کے لیے غیررسمی آمدنی والے افراد 

 1حکومتی مارک اپ سبسڈی اسکیم 

 

 قرضہ لینے کا مقصد 

  قرضہ لینے کا مقصد )نشان لگائیں( :    

     مکان/ اپارٹمنٹ/ فلیٹ کی خریداری         تعمیر +پالٹ  تعمیر     

مدت:      ________________________رقم:  کردہ  درخواست     روپے 
________________________ 

  روپے ________________________درخواست گزار کی اپنی رقم بذریعہ ایکویٹی:  
 

 ذاتی تفصیالت 

 

 :________________________نام  

  کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر:  

  :پتہموجودہ رہائشی   
_____________________________________________________________________________________

___________  

                                                                                                 __________________________________________________فون نمبر / موبائل نمبر:  
  

 

 روپے ________________________مجموعی تنخواہ یا   کاروباری آمدنی  
 

 جی نہیں    جی ہاں                         صارف ہیں؟کے   )بینک کا نام( بینکآپ کیا  

 _______________________________ اگر ہاں تو، آپ کا اکأونٹ نمبر:

 
 
 

   ________________________درخواست گزار )وں(کے دستخط:          

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

 اخراجات کی تفصیل  /ماہانہ آمدنی 

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

  تعلیم   کرایہ

  دیگر اخراجات    یوٹیلٹیز)عالوہ از ٹیلی فون(

  مجموعی ماہانہ اخراجات   ٹیلی فون

 ذاتی اثاثے 

 تفصیالت اور اثاثوں کی نوعیت 
 )زمین، کار اور دیگر اثاثے، اگر ہوں تو( 

 مالیت 

  

               

 



  

 

 مطلوبہ دستاویزات 
 

 نقل  /اصل 

 اصل  قرضے کی درخواست کا فارم 

 اصل  کی تفصیالت  پراڈکٹ 

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

 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 ہو(  دستیابوالی پراپرٹی کی االٹمنٹ، ٹرانسفر اور/ یا ٹائٹل دستاویز )جہاں  رہن رکھی جانے 

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(۔ 
 

آمدنی اور ادائیگی کے وسائل   اندازاً اگر صارف کے ذرائع  آمدنی  غیر رسمی  ہیں تو  صارف کی  
 ات میں سے کسی ایک کی ضرورت ہوگی، مثالً: کے لیے  ذیل میں درج دستاویز کا تعین کرنے

 نامہ  کرایہ •
  یا

 کرایہ ادائیگی کا حلف نامہ •
 یا

 یوٹیلٹی بلز  •
 یا

  موبائل فون کے بلز •
 یا

 اسکول فیس چاالن •
 یا

 جاسکے(  جس سے اندازاً آمدنی متعین کی)  دستاویز  کوئی اور قابِل قبول  کیاخراجات   •
 

 
 
 نقل
 
 اصل 
 
 نقل
 
 نقل
 
 نقل
 
 نقل
 

 
 
 
 

 :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: 

 


