فیصل بینک برکت ڈیبٹ کارڈ

Faysal Bank Barkat Debit Card

قواعدو ضوابط Terms & Conditions
تعریفات اوراختصارات:
اى لواػؼ وضواثظ هیں امتؼوبل کـػٍ هغَوً اوؿهغفف الفبظ کی تؼـیفبت ػؿد ؽیل ہیں۔
” 1 :“1 Linkلٌک (گبؿًٹی)لویٹڈثڑے ثیٌکوں کی ایک ىـکت ہے،روکہ پبکنتبى هیں هيتـکہ
فٌبًيل مـومقًیٹ وؿک ؿکھتی اوؿامتؼوبل کـتی ہے۔رل کے ؽؿیؼےکبؿڈہولڈؿ اپٌے
کبؿڈکوامتؼوبل کـمکتبہے۔
"("M-Netاین ً -یٹ) یہ پبکنتبى هیں ایک اوؿهيتـکہ فٌبًيل مـومقًیٹ وؿک ہے رنکے ؽؿیؼہ
کبؿڈہولڈؿاپٌے کبؿڈکوامتؼوبل کـمکتبہے۔
"( "Accountاکبؤًٹ) مے هـاػپبکنتبًی ؿوپے(کـًٹ اوؿ/یب میوًگ) کبثیٌک اکبؤًٹ ہے
رنکوکنٹوـثیٌک کے مبتھ امتؼوبل کـتبہو۔رنکے ؽؿیؼہ کنٹوـ کبؿڈ ٹـاًقیکيي کو اًزبم ػتیب
ہو۔توبم صوالہ ربت هیں واصؼکبٍیغہ روغ کوثھی ىبهل موزھبربئیگب۔
"("ACCOUNT HOLDERاکبؤًٹ ہولڈؿ)مے هـاػوٍ ىغٌ ہے روثیٌک کے ایک
یبفائؼاکبؤًٹل کوامتؼوبل کـتبہو۔
" ( "ACCOUNT INFORMATIONاکبؤًٹ کی هؼلوهبت)مے هـاػاکبؤًٹ(اکبؤًٹل) مے
هتؼلك هؼلوهبت ہیں رل کوکنٹوـ ثیٌک کے پبك امتؼوبل کـتبہو۔
"( "ALTERNATE CHANNELهتجبػل ؽؿیؼہ)مے هـاػثـاًچ کے ػالوٍ کنٹوـکے لئے
ثیٌک مے ؿاثطہ کے ؽؿائغ ہیں رو ،ATMهوثبئل  ،اًٹـًیٹ،POS ،کبل میٌٹـ،فوى ثیٌکٌگ وغیـٍ
پـهيتول ہیں،هگـاك تک هضؼوػًہیں ،ري کے ؽؿیؼہ هؼبهالت ،ہؼایبت یبػؿعوامتوں کی اػائیگی
یبوٍولی کی ربمکے۔
"("ATMاے ٹی این) مے هـاػعوػکبؿٹیلـهيیي ہے رنکو ثیٌک ،پبکنتبى اوؿیبثیـوى هلک هیں
ًَت اوؿامتؼوبل کـیگب اوؿ/یب ثیٌکوں کی عوػکبؿٹیلـ هيیٌیں ہیں روایک هٌنلک ًیٹ وؿک هیں
کبم مـاًزبم ػے ؿہی ہوں اوؿ/یبپبکنتبى اوؿ/یبثیـوى هلک هیں ثیٌکوں یبهبلیبتی اػاؿوں کی
عوػکبؿٹیلـ هيیٌیں ہیں رہبں کبؿڈ،لبثل لجول ہو۔
"("Bankثیٌک) مے هـاػفیَل ثیٌک لویٹڈہے رواپٌے ىؼجہ امالهک ثیٌکٌگ کے ؽؿیؼہ کبم
مـاًزبم ػے ؿہبہے۔
"( "Branchىبط ) فیَل ثیٌک کبایک ػفتـہے رنکوکنٹوـفکے مبتھ امالهک ثیٌکٌگ کے
هؼبهالت اًزبم ػیٌے کباعتیبؿہو۔

"( "Shariahىـیؼہ )مے امالهی فمہ اوؿ لبًوى هـاػ ہے۔
"("BENEFICIARYفبئؼٍ اٹھبًے واال) مے هـاػؿلوم یبػیگـعؼهبت کبوٍول کٌٌؼٍ ہے رینبکہ
ؿلوم کو ثھیزٌے والے ًے ہؼایت ػی ہوروکہ اکبؤًٹ ہولڈؿثھی ہومکتبہے۔
"("Business Dayکبؿوثبؿی ػى) مے هـاػوٍ ػى ہے رل هیں ثیٌک کی هتؼلمہ ىبط ،کوـىل
ثیٌکٌگ ثقًنقکی اًزبم ػہی کے لئے کھلی ہو۔
"("CARDکبؿڈ)ث یٌک کی طـف مے ربؿی ىؼٍ ثـکت ڈیجٹ کبؿڈف کی توبم النبم اوؿ ػیگـ کنی
امالهک کبؿڈ کو هيتول ہے رو کنی ولت ثھی ثیٌک کی طـف مے ربؿی کیب ربمکتب ہو۔کبؿڈ ،کی
اٍطالس مپلیوٌٹـی کبؿڈ کو ثھی هيتول ہے رو ثیٌک کی طـف مے ایک مپلیوٌٹـی کبؿڈ ہولڈؿ کو
یہبں کی ىـائظ کے هطبثك ربؿی کیب گیب ہو۔ کبؿڈػًیب ثھـهیں اے ٹی ایوق)(ATMsاوؿ پی او ایل
) (POSهيیٌق پـ امتؼوبل کے لئے ویقا پیوٌٹ امکیوقً/یٹ وؿکل پـثـکت ڈیجٹ کبؿڈف کو ىبهل
ہے۔
"("CARD HOLDERکبؿڈکبصبهل) مے هـاػایک اکبؤًٹ ہولڈؿہے روثیٌک کے ایک اکبؤًٹ
کوامتؼوبل کـؿہبہواوؿاك کوکبؿڈربؿی کیبگیبہویبمپلیوٌٹـی کبؿڈہولڈؿہے۔
"("CARD TRANSATIONکبؿڈ ٹـاًقیکيي) مے هـاػکوئی ثھی اینبهؼبهلہ ہے روثؾؿیؼہ
کبؿڈاًزبم ػیبگیبہواوؿیہ ثیٌک کی طـف مےیبػیگـثیٌکوں کی طـف مے اك هؼبهلہ کوهؤحـثٌبًے
کے لئے فیل کی کٹوتی کوثھی ىبهل ہے۔هگـامی تک هضؼوػًہیں ہے۔
"("CDMمی ڈی این) مے هـاػکیو ڈپبفٹ هيیي ہے۔
"("CUSTOMERکنٹوـ/گبہک )مے هـاػوٍ ىغٌ ،فـػ،کوپٌی یبکوئی ػومـااػاؿٍ ہے روثیٌک
کے ایک یبفائؼاکبؤًٹ کوامتؼوبل کـے ۔ امکی ػمتبویقات هیں کنٹوـکے توبم صوالہ ربت هیں
هؾکـکب ٍیغہ هؤًج کوثھی ىبهل ہوگب۔ توبم صوالہ ربت هیں هفـػلفع روغ کوثھی ىبهل ہوگب۔
"("DESIGNATED UTILITY PROVIDERڈفیگٌیٹڈ یوٹیلٹی پـووائڈؿ)مے هـاػاینی
مہولت کبفـاہن کٌٌؼٍ ہےرل ًے ثیٌک کوامکے کنٹوـکے ڈیٹبثیل تک ؿمبئی فـاہن کی ہو،اك کے
ؽؿیؼہ مےثیٌک کے لئے اپٌے کنٹوـفکی طـف مے امکوثـا ٍِ ؿامت اػائیگیبں هوکي ہوؿہی ہوں۔
"("Drop Boxڈؿاپ ثبکل )مے هـاػثیٌک کی طـف مے کنٹوـکے لئے هغَوً کـػٍ ڈپبفٹ
ثکل ہے رل هیں کلیئـًگ /پـومینٌگ کے لئے چیک ڈپبفٹ کئے ربئیں۔
"("e-STATMENTSای -امٹیٹوٌٹ )اکبؤًٹ کی الیکٹـوًک امٹیٹوٌٹ مے هـاػ کنٹوـکے
) (Periodic Statementہے روثیٌک کی طـف مے ثؾؿیؼہ ای
اکبؤًٹ کی هیؼبػی امٹیٹوٌٹ
هیل اؿمبل کی گئی ہو۔

"("FUNDS TRANSFERؿلوم کی هٌتملی)مے هـاػثیٌک کے فیـاًتظبم ایک اکبؤًٹ مے
ػومـے اکبؤًٹ هیں ؿلوم کی هٌتملی ہے روثیٌک یبکنی ػومـے ثیٌک کے فیـاًتظبم ہو۔
"("INTERNET BANKING or INTERNET BANKING SERVICEاًٹـًیٹ
ثیٌکٌگ یباًٹـًیٹ ثیٌکٌگ مـوك) مے هـاػثیٌکٌگ کی وٍ عؼهت ہے رل کی پیيکو ثیٌک ًے
اًٹـًیٹ کےامتؼوبل کےؽؿیؼہ کی ہو۔
"( "IVRآئی وی آؿ)مے هـاػ Interactive Voice Responseکبًظبم ہے روکی پیڈ
)(Keypadکے امتؼوبل کٌٌؼٍ کے لئےهغتلف ٹـاًقیکيٌق اوؿہؼایبت کواًزبم ػیٌبهوکي
ثٌبتبہے۔اوؿامکے هطبثك رواة ػیتبہے ۔
")) "Linked Account(sهٌنلک اکبؤًٹ/اکبؤًٹل )مے ایک یبفائؼهغَوً اکبؤًٹ هـاػہیں
روثیٌک مے کی ربًے والی کنٹوـکی ػؿعوامت پـکبؿڈ،هوثٹ،اًٹـًیٹ ثیٌکٌگ یبهتجبػل ؽؿیؼہ
مے فـاہن کی ربًے والی کنی ػومـی مـوك کے مبتھ هـثوط ہوربئیں۔
"( "MERCHANTتبرـ)مے هـاػکوئی ثھی اینبىغٌ ہے رومبهبى اوؿ/یبعؼهبت
اوؿ/یبػیگـهٌفؼتیں فـاہن کـؿہبہورل کی ىـیؼت هیں اربفت ہے اوؿکبؿڈکواػائیگی کےؽؿیؼہ کے
طوؿپـلجول کـتبہو۔
"( "MOBILE BANKINGهوثبئل ثیٌکٌگ) مے هـاػثیٌکٌگ کی مہولت ہوگی روهوثبئل فوى
کےامتؼوبل کے ؽؿیؼہ کنٹوـفکوهہیبکی گئی ہو۔
"( "MOBILE PHONE NUMBERهوثبئل فوى ًوجـ)مے هـاػوٍ هوثبئل ًوجـ لیب ربئے گب
روثیٌکٌگ کی کنی ثھی مـوك کو ؿرنٹـڈکـًےکے لئےکنٹوـ ًے امتؼوبل کیب ہو۔یہ ًوجـولتب ً
فولتب ً کنٹوـکی ػؿعوامت پـتجؼیل کیبربمکے گب۔
"( "PHONE BANKINGفوى ثیٌکٌگ)مے هـاػثیٌک کے کنی یوًٹ کی ربًت مے پیو کـػٍ
ثیٌکٌگ کی عؼهبت ہیں۔ري تک هغتلف هؼبهالت کواًزبم ػیٌے اوؿاکبؤًٹ ہولڈؿمے ہؼایبت وٍول
کـًے کے لئے ثؾؿیؼہ فوى ؿمبئی صبٍل کـًبهوکي ہو۔یہ IVRکے ؽؿیؼہ پیو کـػٍ عؼهبت کوثھی
ىبهل ہے۔
"( "PAYMENTSاػائیگیبں)مے هـاػکنٹوـکی طـف مے کوئی ثھی اػائیگی لی ربئے گی روو
ٍ اپٌے اکبؤًٹ /اکبؤًٹل مے کنی تینـے فـیك کے اکبؤًٹل هیں ؿلوم کوهٌتمل کـکے یبثل کی
اػائیگیوں کے لئے کـیگب۔ثیٌک عبلَتب ً اپٌی لطؼی ٍواثؼیؼ پـاك مہولت کو ٍـف
هغَوً،هزبفکنٹوـفتک هضؼوػکـمکے گبیبامکو ولتبًفولتب ً هزووػی طوؿمے توبم کنٹوـفتک
ثڑھبمکے گب۔
"( "PERSONAL INFORMATIONؽاتی هؼلوهبت)مے فیَل ثیٌک کوکنٹوـکی ربًت
مے فـاہن کی ربًے والی هؼلوهبت هـاػہیں۔

"( "PINپي )مے عفیہ ؽاتی ىٌبعتی ًوجـهـاػہے روثیٌک کی ربًت مے کبؿڈہولڈؿفکوفـاہن
کیبگیبہو۔یبکبؿڈہولڈؿفًے ولتب ً فولتب ً عوػهٌتغت کیبہو۔
 PINکی اٍطالس  M-PIN،T-PINاوؿ  SMS – PINکوىبهل ہے۔
"( "T – PINٹی –پي) ٹیلی فوى کب ؽاتی ىٌبعتی ًوجـ۔
"( "M – PINاین –پي) هوثبئل کب ؽاتی ىٌبعتی ًوجـ ۔
"( "SMS – PINایل این ایل –پي) ىبؿٹ هینذ مـوك کب ؽاتی ىٌبعتی ًوجـ ۔
”( “POSTڈاک )مے کنٹوـکوامٹیٹوٌٹ ،ہؼایبت یبکنٹوـکوکنی ثھی ػمتبویقات کواؿمبل کـًے
کبکوئی ثھی ؽؿیؼہ هـاػہے۔
"( "SBPایل ثی پی) مے امٹیٹ ثیٌک آف پبکنتبى هـاػہے۔
"( "SMSایل این ایل) مے هـاػىبؿٹ هینذ مـوك ہے رل هیں GSM / TDMAٹیلی
کویوًیکیيٌقمنٹن کے ؽؿیؼہ  ،الفبظ ً ،وجـف) (Alpha Numericپـهجٌی پیغبهبت کی امٹوؿیذ
،ؿاؤًڈًگ اوؿفـاہوی ىبهل ہے۔
"( "TERMSىـائظ) مے هـاػیہبں ػؿد کئے گئے ىـائظ وضواثظ ہیں۔
"("POS or POS TERMINALSپی اوایل یبپی اوایل ٹـهیٌلق) مے هـاػهـچٌٹ مـوك /
ؿیٹیل آؤٹ لیٹل پـهوروػمیل الیکٹـوًک ٹـهیٌلقکبهمبم ہے روکبؿڈہولڈؿکو کبؿڈکے امتؼوبل کے
لبثل ثٌبتبہے تبکہ وٍ عـیؼاؿی کے لئے ثیٌک کے پبك هوروػاکبؤًٹ یبهٌنلک اکبؤًٹل هیں
هوروػؿلوم تک ؿمبئی صبٍل کـمکے۔
"( "SUPPLEMENTARY CARD HOLDERمپلیوٌٹـی کبؿڈہولڈؿ)مے هـاػوٍ ىغٌ
ہے رل کواکبؤًٹ ہولڈؿکی ػؿعوامت پـثیٌک ًے مپلیوٌٹـی کبؿڈربؿی کیبہو۔
"( "VISAویقا)مے هـاػ ATMsاوؿ  POSهيیٌوں کے لئے ػبلوی مطش پـمـوك فـاہن کـًے
واالًیٹ وؿک ہے۔رہبں پـکبؿڈہولڈؿ ATM/POSمـومقکوامتؼوبل کـمکتبہے۔
فیَل ثیٌک لویٹڈ (ثیٌک)کی طـف مے هزھے/ہویں فٌبًيل مـومقکی فـاہوی کے ملنلے هیں
رینبکہ ولتب ً فولتب ً هیـی/ہوبؿی طـف مے ػؿعوامت کی ربئیگی ،هیں/ہن هتفك ہیں کہ یہبں ػؿد ؽیل
ىـائظ وضواثظ کی پبثٌؼی هزھ/ہن پـاکبؤًٹ اوپٌٌگ فبؿم هیں هتؼیي کـػٍ اکبؤًٹل یبکنی اوؿاکبؤًٹ
کے ملنلے هیں الفم ہوًگی روامکے ثؼؼهیـی/ہوبؿی طـف مےثیٌک کے پبك کھوالربئے
("اکبؤًٹ")
.1

ػؿد ؽیل اکبؤًٹ ہولڈؿف کبؿڈ کی ػؿعوامت ػیٌے اوؿ امتؼوبل کـًے کے اہل ہوًگے۔
 )aاًفـاػ ی اکبؤًٹ ہولڈؿف

 )bهيتـکہ اکبؤًٹ ہولڈؿف (رہبں کہ اکبؤًٹ کب امتؼوبل اکبؤًٹ ہولڈؿف هیں مے کنی ایک
کے ػمتغظ مے ہو)
 )cهيتـکہ اکبؤًٹ کے لئے رو کہ اکبؤًٹ ہولڈؿف هیں مے کنی ایک کے ػمتغظ مے
امتؼوبل ہو تو ثیٌک عبلَتب ً اپٌی ٍواثؼیؼ پـ هيتـکہ
اکبؤًٹ کے ثبلومبثل کنی ایک یب فائؼ اکبؤًٹ ہولڈؿف کے لئے اًکی تضـیـی ػؿعوامت پـ
لبثل اطالق ہوگب) ۔
ایک یب فائؼ کبؿڈ کب ارـاء کـمکتب ہے ( رینب ثھی ِ
 )dثینک اکبؤًٹ ہولڈؿف ثھی ٍـف اپٌے عبًؼاى کے لـیجی ؿىتہ ػاؿ کے لئے اپٌے
اکبؤًٹ /اکبؤًٹل پـ مپلیوٌٹـی کبؿڈ(کبؿڈف) کے
ارـاء کی ػؿعوامت کـمکتب ہے۔ رو پبکنتبًی لوهیت اوؿ  CNICکے صبهل ہوں عواٍ وٍ
اکبؤًٹ ہولڈؿ (ف) ہو یب ًہ ہو۔
 )eهيتـکہ اکبؤًٹ ہولڈؿف  ،هيتـکہ اوؿ ػلیضؼٍ ػلیضؼٍ طوؿ مے توبم ٹـاًقیکيٌق کے اہل
ہوًگے رو کنی ثھی ربؿ ی ىؼٍ کبؿڈ کے امتؼوبل
کے ؽؿیؼہ اًزبم ػی ربئیں اوؿ ہـ هيتـکہ اکبؤًٹ ہولڈؿ/مپلیوٌٹـی کبؿڈہولڈؿ رٌکو کبؿڈ
ربؿی کیب گیب ہو ،ػیگـ هيتـکہ اکبؤًٹ ہولؼڑ(ف) کی طـف مے ربؿی کـػٍ کبؿڈ کو ؿکھٌے
کب هزبفموزھب ربئے گب۔ یہبں پـ لواػؼ و ضواثظ ،هيتـکہ اوؿ اًفـاػی طوؿ مے توبم هيتـکہ
اکبؤًٹ ہولڈؿف /مپلیوٌٹـی کبؿڈ ہولڈؿف کو پبثٌؼ کـًے والے ہوں گے اوؿ یہبں ؽکـ کـػٍ
ىـائظ هیں واصؼ کب ٍیغہ روغ کو هيتول ہوگب امی طـس ثـػکل ہوگب رینب کہ میبق و مجبق
تمبضہ کـے گب۔
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 )fمپلیوٌٹـی کبؿڈ(کبؿڈف) ػلیضؼٍ صؼ کے اعتیبؿات ؿکھ مکتب ہے رو کہ ثینک کبؿڈہولڈؿ
کی طـف مےػیب ربئے ۔
کبؿڈ کو ٍـف کبؿڈ ہولڈؿ ہی امتؼوبل کـے گب اوؿیہ لبثل اًتمبل ًہیں ہے۔ اگـهوبًؼت کے
ثبوروػ کبؿڈ ہولڈؿ کنی کو اپٌے کبؿڈ کے امتؼوبل کی اربفت ػیتب ہے تو پھـ یہ تٌہب کنی
ثھی اوؿ توبم عطـات اوؿ ًتبئذ کب ؽهہ ػاؿہوگب۔
کبؿڈ ہولڈؿکو کبؿڈ کب ارـاءاك کے ؿمک اوؿ ؽهہ ػاؿی پـ کیب ربئے گب۔پي ) (PINایک عفیہ
ًوجـپـ ہوگب رو کہ کنٹوـ ًے  IVRکے ؽؿیؼہ تغلیك کیب ہوگب اوؿ کبؿڈ ہولڈؿ امکو هتواتـ
طوؿ مے ثؼلے گب۔ کبؿڈ ہولڈؿ  ATMٹـاًقیکيٌق کے لئے پي ) (PINکو امتؼوبل کـے گب۔
پي ) (PINکو عـیؼاؿی کے همبهبت پـ ًَت  POSپـ ڈیجٹ کبؿڈ ٹـاًقیکيٌق کے
لئےامتؼوبل کیب ربمکے گب رہبں پـ پي ) (PINکی ثٌیبػ پـ ٹـاًقیکيٌق کی مہولت هوروػ ہو۔
کبؿڈ ہولڈؿ ضوبًت ػیتب ہے کہ وٍ کنی ػومـے کو کبؿڈ صوالہ ًہیں کـے گباوؿ ًہ ہی پي
)(PINکو ظبہـ کـگب اوؿ کنی ىغٌ /حبلج پـ پي ) (PINکے اظہبؿ مے ثچبؤ کی توبم
اصتیبطیں هلضوظ ؿکھے گب۔
کنی ٍوؿت هیں کہ هٌنلک اکبؤًٹ (اکبؤًٹل) هیں هطلوثہ ؿلن هوروػ ًہ ہو یب کنی کبؿڈ
ٹـاًقیکيي کو اًزبم ػیٌےکےلئے هٌنلک اکبؤًٹ (اکبؤًٹل) پـ ٹھہـئیے )(on holdکی
ػجبؿت ػؿد ہو تو یہ کبؿڈ ہولڈؿ کے لئے اًکبؿ ہوگب۔ کنی ٍوؿت هیں کہ وارت االػاء
چبؿرق کی وٍولی کے لئے یہبں ًبکبفی ؿلن هوروػ ہو رو کہ کبؿڈ ٹـاًقیکيٌـ کے ػوُ

کبؿڈ ہولڈؿ پـ ثیٌک کب لـُ تھب تو کبؿڈ پـ ػمتیبة توبم مـومق هؼطل ؿھیں گی ۔ تبولتیکہ
کبؿڈ ہولڈؿ هتؼلمہ توبم چبؿرق کی اػائیگی ًہ کـػے اوؿ امکو ػوثبؿٍ فؼبل کـًے کی تضـیـی
ػؿعوامت ػے۔
 .5کبؿڈ ہولڈؿ هقیؼ توبم ٹـاًقیکيٌق کی ؽهہ ػاؿی کو لجول کـًے کی ثھی ضوبًت ػیتب ہے رو
کبؿڈ کے امتؼوبل کے ؽؿیؼہ اًزبم ػی گئی ہوں عواٍ اك ًے ثؾات عوػ یب کنی اوؿ ىغٌ
ًے اًزبم ػی ہوں ،عواٍ امکے ػلن اوؿ اعتیبؿ کے مبتھ اًزبم ػی گئی ہوں یب امکے ثغیـ ہوں
اوؿ کبؿڈ ہولڈؿ توبم همبٍؼ هیں پبثٌؼ کـًے لئے  ،ٹـاًقیکيٌق کے ثیٌک ؿیکبؿڈ کو لجول
کـًے مے هتفك ہے۔
کبؿڈ ہولڈؿاپٌے اکبؤًٹ کو ایک مپلیوٌٹـی کبؿڈ کے مبتھ هٌنلک کـًے کب اعتیبؿ ثیٌک کو
.6
ػے مکتب ہے رو کنی ػومـےکے ًبم پـ ربؿی کیب گیب ہو رینب کبؿڈ ہولڈؿًے اعتیبؿ ػیب ہے ۔
کبؿڈ ہولڈؿ تالفی کـے گب اوؿ ثیٌک کو کنی ًمَبى ،ٹوٹ پھوٹ  ،ؽهہ ػاؿی ،الگت اوؿ
اعـاربت مے هضفوظ ؿکھے گب رو ًمَبى  ،چوؿی ،غلظ امتؼوبل یب مپلیوٌٹـی کبؿڈ کو ثال
اربفت امتؼوبل کـًے کے ًتیزہ هیں ػبئؼ ہوں/ثـػاىت کـًب پڑے ہوں اوؿ ثیٌک مپلیوٌٹـی
کبؿڈ ہولڈؿ کے کنی فؼل یب تـک فؼل کب ؽهہ ػاؿ یب رواثؼٍ ًہ ہوگب۔
 .7کبؿڈ ہولڈؿ یہبں ثیٌک کو ( کبؿڈ ہولڈؿکو پیيگی اطالع ػیئے ثغیـ) کنی ؿلن کے ًکلوالٌے،
هٌتمل کـًے اوؿ/یب کبؿڈٹـاًقیکيي کے لئے ثیٌک کے پبك هوروػکبؿڈ ہولڈؿ کے اکبؤًٹ کو
ڈیجٹ کـًے کب غیـ هيـوط اعتیبؿ ػیتب ہے۔ عواٍ امکے ػلن اوؿ اعتیبؿ کے مبتھ ہو یب ًہ ہو۔
 .8کبؿڈ کے گن یب چوؿی ہوًے کی ٍوؿت هیں ،کبؿڈہولڈؿ فوؿی طوؿ مے اك گويؼگی اوؿ
چوؿی کی اطالع ثیٌک کی کنٹوـ مـوك یبفوى ثیٌکٌگ کو ػے گب۔ ثیٌک پہلے مے کی گئی
ٹـاًقیکيٌق کی کوئی ؽهہ ػاؿی لجول کئے ثغیـ گويؼٍ یب چوؿی ىؼٍ کبؿڈ پـ آئٌؼٍ کی
ٹـاًقیکيي(ف) کو ؿوکٌے کی پوؿی کوىو کـے گب۔ ثہـ صبل یہ واضش ہے کہ ثیٌک کنی
ٍوؿت هیں ثیٌک کو گويؼگی ،چوؿی وغیـٍ کی عجـ مے پہلے اًزبم ػی ربًے والی کنی
ٹـاًقیکيي کب ؽهہ ػاؿ ًہ ہوگباوؿ کبؿڈ ہولڈؿ کب اکبؤًٹ امکے هطبثك ڈیجٹ کـػیب ربئے گب۔
 .9اگـ کبؿڈ ہولڈؿثیـوى هلک اپٌب کبؿڈ گن کـتب ہے تو یہ هٌؼؿرہ ثبال طـیمہ کو اعتیبؿ کـ مکتب
ہے یب ویقا گلوثل کنٹوـ امنٹیٌل مـوك ) (VGCASکے ؽؿیؼہ گويؼگی کی اطالع کـمکتب
ہے۔ اگـ کبؿڈ ہولڈؿ  VGCACکو امتؼوبل کـتب ہے تو کبؿڈ ہولڈؿ امکے چبؿرق ثـػاىت
کـے گب۔
 .11اگـ کبؿڈ کے امتؼوبل کے ؽؿیؼہ اًزبم ػی ربًے والی ٹـاًقیکيٌق کی کنی ثھی ورہ مے
تؼویل یب ػولؼؿآهؼ ًہ ہو یب یہبں کوئی ًبکبهی اوؿ /یب  ATMکی عـاثی ہو توثیٌک کنی یب
توبم ًتبئذ کب ؽهہ ػاؿًہ ہوگب۔
 .11کبؿڈہولڈؿ کو ربؿی کـػٍ کبؿڈ ہویيہ ثیٌک کی هلکیت ہوگب اوؿ هطبلجہ پـ ثیٌک کے صوالہ کیب
ربئے گب۔ثیٌک عبلَتب ً ً اپٌی ٍواثؼیؼ پـ کنی ورہ کو ثیبى کئے ثغیـ اوؿکبؿڈ ہولڈؿکو
پیيگی ًوٹل ػئیے ثغیـ  ،مہولت کو عتن کـًے ،کبؿڈ کو کیٌنل کـًے یب واپل لیٌے یب کبؿڈ
کے ػوثبؿٍ ارـاء ،تزؼیؼ یب ثؼلٌے مےاًکبؿ کـًے کب صك ہویيہ هضفوظ ؿکھتب ہے۔
 .12ثیٌک کنی ٍوؿت هیں کنی ثھی ورہ مےATMمـومق کی ػؼم ػمتیبثی کب کبؿڈ ہولڈؿف کو
رواة ػٍ ًہیں ہوگب رو کہ هیکٌیکل عـاثی ،هواٍالت کی الئٌق کی ًبکبهی یب ثزلی کے تؼطل
کو ىبهل ہے هگـ امی تک هضؼوػ ًہیں ہے ۔
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ثیٌک کنی ؿلن کی چوؿی  ،ڈکیتی ،گن ہوربًے کے والؼہ کب ؽهہ ػاؿ ًہ ہوگب رینب ثھی کبؿڈ
ہولڈؿیب کبؿڈ ؿکھٌے والے کنی ىغٌ کے مبتھ ATMکے ؽؿیؼہ ؿلن ًکلواًے کے ثؼؼ
ثیٌک کے اصبطہ کے اًؼؿ یب ثبہـ پیو آیب ہو ،عواٍ اکبؤًٹ ہولڈؿ کے ػلن هیں ہو یب ًہ ہو۔
عالف لبًوى ،ػھوکہ ػہی ،هيتجہ
کنی ٍوؿت هیں کہ ثیٌک کو کنی عالف ىـیؼت هؼبهلہ ،
ِ
مـگـهی کب ىجہ ہو تو ثیٌک ،کبؿڈ ہولڈؿ کو پیيگی ًوٹل ػئیے ثغیـ اوؿ ورہ ثتالئے ثغیـ
کنی ثھی ولت کب ؿڈ ٹـاًقیکيٌق اوؿاك مے هتؼلمہ کنی ثھی مـوك کو ؿوک ػیٌے کب
هزبف ہے۔
کبؿڈ ہولڈؿ ٹـاًقیکيي کی تکویل ہوربًے کے ثؼؼ امکو هٌنوط ًہیں کـمکتب ہے۔ ثیٌک
هؼوول کے هطبثك هـچٌٹ کی طـف مے اك مے هتؼلمہ اطالػبت هوٍول ہوتے ہی رلؼ اف
رلؼ ہـ کبؿڈٹـاًقیکيي کی ؿلن کو اکبؤًٹ مے ڈیجٹ کـػے گب۔ ثیٌک اػھـ کنی تبعیـ کے
ًتیزہ هیں کنی ًمَبى کب رواثؼٍ ًہیں ہوگب۔ کبؿڈ ہولڈؿ هتفك ہے کہ ثیٌک کو کنی اینی ؿلن
کی تالفی کـیگب رو امکی اربفت مے ٹـاًقیکيٌق کے لئے کبؿڈ ہولڈؿ کی ربًت مے الفم
ہو اگـچہ لٌکیذ اکبؤًٹ ) (Linkage accountکے ثٌؼ ہوربًے کے ثؼؼہی کیوں ًہ ہو۔
اگـ ؿیٹیلـ یب مپالئـ کبؿڈ ٹـاًقیکيٌق پـ ؿلن کو واپل کـتب ہے تو ثیٌک کنٹوـ کو لوٹبػے گب
رت کہ امکو ؿیٹیلـ یب مپالئـ کی ربًت مے واضش ہؼایبت هوٍول ہوربئیں ۔ ثیٌک اینی
ہؼایبت اوؿ ؿلن کی وٍولی هیں کنی تبعیـ کب ؽهہ ػاؿ ًہیں ہوگب۔
کبؿڈ ہولڈؿ توبم ًمَبًبت اوؿ عـچہ کب ؽهہ ػاؿ ہوگب رو کبؿڈ ہولڈؿ کی ربًت مے یہبں ؽکـ
کـػٍ ىـائظ و ضواثظ هیں مے کنی کی عالف وؿفی کی ورہ مے ثیٌک کو ثـػاىت کـًے
پڑے ہوًگے اوؿ ثیٌک کے پہلے ہی هطبلجہ پـ اینے توبم عـچے کی ثیٌک کو تالفی کـے
گب۔
ثیٌک کنی طـیمہ مے ثھی کبؿڈ کے امتؼوبل کے ؽؿیؼہ عـیؼی گئی اىیبء اوؿ /یب مـومق
کے هؼیبؿ ،تؼؼاػ ،لبثلیت اوؿ لبثل لجول ہوًے کب ؽهہ ػاؿ ًہیں ہوگب یبًہ ہی هـچٌٹ کی طـف
مے لگبئے گئے چبؿرق یب کنی کبؿڈٹـاًقیکيي پـ هـچٌٹکی طـف مے کنی عالف
وؿفی یب ػؼم تکویل کب رواثؼٍ ہوگب۔
رجکہ کبؿڈ ہولڈؿ کو ثیـوى هوبلک هیں  ATMsکے ؽؿیؼہ ؿلن ًکلواًے کی اربفت ػی گئی
ہو اوؿ وٍ هـچٌٹل کو اػائیگی کے لئے کبؿڈ کب امتؼوبل کـمکتب ہو تو ثیٌک اپٌی ٍواثؼیؼ پـ
اك مہولت کو هٌغ کـمکتب ہے اگـ اینی ٍوؿت صبل ولوع پؾیـ ہو رل هیں امکی ؿائے
امکے لئے اینب کوئی الؼام کـًے کو هوٌوع لـاؿ ػیتی ہو۔
غیـ ؿہبئيی اکبؤًٹ ہولڈؿف کو ثیـوى هوبلک هیں  ATMsمے ًمؼ ؿلن ًکلواًے کی اربفت
ًہیں ہے ۔
کنی ٍوؿت هیں کہ رت کبؿڈ کو ثیٌک یب ػیگـ کنی ثیٌک کے  ATMsهیں امتؼوبل کـًے
مے کبؿڈ ہولڈؿ کب اکبؤًٹ ڈیجٹ ہوربئے اوؿ ًمؼ ؿلن صبٍل ًہ ہو یب کن همؼاؿ هیں صبٍل ہو تو
کبؿڈ ہولڈؿ هتؼلمہ ٹـاًقیکيي /ؿلن کے لئے ثیٌک کو هطبلجہ کی ػؿعوامت روغ کـوائےگب،
هتؼلمہ ثیٌک مے اك هطبلجہ کی تضمیك کـًے کے ثؼؼ رنکب  ATMامتؼوبل ہوا تھب ،ثیٌک
ٍـف ػػوی ىؼٍ ؿلن کے اًؼؿاد کو واپل ػؿمت کـیگب ۔ کبؿڈ ہولڈؿ ػو هہیٌےتک پـاًی
ٹـاًقیکيٌق کب ػػوی کـمکتب ہے۔
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ثیٌک اپٌی ٍواثؼیؼ پـ ولتب ً فولتب ً هغتلف ایزٌنیوں مے کبؿڈ پـ عَوٍی پیيکو کـًے کب
کبم اًزبم ػے مکتب ہے۔ ۔ یہ توبم عَوٍی پیيکو ٍـف ثہتـیي کوىو کی ثٌیبػ پـ ہوں گی
اوؿ ثیٌک کنی ثھی مـومق کے فـاہن کٌٌؼگبى /هـچٌٹل /آؤٹ لیٹل/ایزٌنیق کی طـف مے
پیو کـػٍ کنی پـوڈکٹل یب مـومق کی تبحیـ ،کبؿکـػگی ،لبثل ِ امتؼوبل ہوًے کی کوئی
گبؿًٹی یب واؿًٹی ًہیں ػیتب ہے۔ هـچٌٹ/ایزٌنی کے مبتھ ہوًے والے اعتالفبت (اگـ ہوں)
ثیٌک کو هلوث کئے ثغیـ ثـاٍ ؿامت صل کئے ربئیٌگے۔
فیَل ثیٌک ثـکت کبؿڈ ایک امالهک پـوڈکٹ ہے رو امالهک ثیٌکٌگ اًنٹیٹیوىي کی
ًوبئٌؼگی کـتب ہے لہؾا هتؼیٌہ اىیبء یب مـومق کی عـیؼاؿی هخالً ىـاة ،عٌقیـ اوؿ عٌقیـ
مے هتؼلمہ اىیبء کے هؼبهالت ،روا یب ػیگـ غیـ لبًوًی مـگـهیبں ،رو ىـیؼت کے اٍولوں
کے تضت هوٌوع ہیں رینب کہ ثیٌک کے ىـیؼہ ثوؿڈ کی طـف مے وضبصت کی گئی ہے ۔
لہؾا کنٹوـ تنلین کـتب ہے ،هتفك ہے اوؿ یمیٌی ثٌبًے کب ؽهہ ػاؿ ہے کہ کنٹوـ یب امکے
مپلیوٌٹـی کبؿڈ کنٹوـ یب کنٹوـ کی طـف مے هزبف کنی تینـے ىغٌ کی طـف مے
کبؿڈ اینی ٹـاًقیکيٌق کے لئے امتؼوبل کیب ربئے گب رو ىـیؼت کے اٍولوں مے هتضبػ،
ًبپنٌؼیؼٍ اوؿ هغبلف ًہیں ہیں رینب کہ ثیٌک کے ىـیؼہ ثوؿڈ کی طـف مے وضبصت کی
گئی ہے ۔ ثیٌک عبلَتب ً ً اپٌی ٍواثؼیؼ پـ اینی ٹـاًقیکيٌق کو هنتـػکـمکتب ہے رو اینی
ٹـاًقیکيٌق کو ىبهل ہے رو اًٹـ ًیٹ یب ػومـے کنی ؽؿیؼہ مے اًزب م ػی گئی ہوں گی
هگـ امی تک هضؼوػ ًہیں ہے اوؿ اینی ٍوؿت هیں کبؿڈ ہولڈؿ کو پیيگی ًوٹل ػئیے ثغیـ
اوؿ ورہ ثتالئے ثغیـ ثیٌک کبؿڈ ٹـاًقیکيٌق یب اك مےهٌنلک کنی اوؿ مـوك کو هؼطل یب
عتن کـػیٌے کب امتضمبق ؿکھے گب۔
کنی اعتالف یب تزبؿتی اػاؿٍ کے عالف کنی ىکبیت کو کبؿڈ ہولڈؿ الفهی طوؿ مے ثـاٍ
ؿامت هـچٌٹکے مبتھ صل کـے گب۔ ثیٌک کنی طـس ثھی کبؿڈ ہولڈؿ کووٍول ىؼٍ اىیبء یب
مـومق مےهتؼلك کنی هنئلہ کب ؽهہ ػاؿ ًہیں ہے رو اىیبء یب مـومق کے هؼیبؿ ،ویلیو
واؿًٹی ،صوالگی هیں تبعیـ ،ػؼم اػائیگی ،ػؼم صوالگی  ،ػؼم وٍولی کو هيتول ہے۔ یہ ثبلکل
واضش ہے کہ کبؿڈٍ ،ـف ایک مہولت ہے رو کبؿڈ ہولڈؿ کو فـاہن کی گئی ہے۔ رو اىیبء
کی عـیؼاؿی ،مـومق کے صَول کو هوکي ثٌبتی ہے ۔ ثیٌک هؼیبؿ ،تؼؼاػ ،لؼؿولیوت ،
صوالگی یب امکے ػالوٍ اىیبء یب مـومق مے هتؼلك کوئی واؿًٹی ًہیں ؿکھتب اوؿ ًہ ًوبئٌؼگی
کـتب ہے اوؿ کوئی ثھی اعتالف ثـاٍ ؿامت تزبؿتی اػاؿ ٍ مے صل کیب ربئے گب ۔ ثہـصبل کبؿڈ
ہولڈؿ ثیٌک کو ٹـاًقیکيي کے ًبم  ،همبم ،تبؿیظ اوؿ ولت کی تفَیالت اوؿ ػیگـ تفَیالت
کی اطالع ػے مکتب ہے رو ثیٌک کو امکی تفتیو اوؿ ىکبیت کے هوکٌہ صل هیں هؼبوًت
ػے ۔
کنی هـچٌٹ /ڈیوائل کی عـاثی یب کویوًیکیيي لٌک کی ورہ مے توبم واپل کـػٍ ؿلن اوؿ
ایڈ رنٹ هیٌٹل کو ػمتی طوؿ مے هکول کیب ربمکتب ہے اوؿضـوؿی تفتیو کے ثؼؼ اوؿ
ً VISAیٹ وؿک کے لبثل اطالق لواػؼ وضواثظ کے هطبثك اکبؤًٹ کـیڈٹ کـػیب ربئےگب ۔
کبؿڈ ہولڈؿ هتفك ہے کہ اك ولت هیں وٍول ىؼٍ ڈیجٹل پـ ػولؼؿآهؼ "واپل ىؼٍ ؿلن" کو
ىبهل کئے ثغیـ ،اکبؤًٹ هیں ػمتیبة ثیلٌل کی ثٌیبػ پـ ہوگب۔ کبؿڈ ہولڈؿ ثؼًیتی پـ هجٌی
اػائیگی کی ہؼایبت مے ثیٌک کو هضفوظ ؿکھے گب ۔

.26

.27

.28

.29
.31

.31
.32

.33
.34
.35

.36

کبؿڈ  ،پبکنتبى اوؿ پبکنتب ى مے ثبہـ امتؼوبل کے لئے کبؿ آهؼ ہے اوؿ کبؿڈ ہولڈؿ غیـ
هلکی کـًنی ایکنچیٌذ مے هتؼلك ولتب ً فولتب ً امٹیٹ ثیٌک آف پبکنتبى کے همـؿکـػٍ لواػؼ
کے مبتھ کٌٹـول ؿیگو لیيٌق کے توب م تمبضوں کی تؼویل کو یمیٌی ثٌبئے گب۔
پبکنتبى مے ثبہـ کبؿڈ کب امتؼوبل الفهی طوؿ مے پب کنتبًی فبؿى ایکنچیٌذ کے لواًیي کے
هطبثك کیب ربئےگب۔ امپـ ػولؼؿآهؼ هیں کنی عالف وؿفی کی ٍوؿت هیں کبؿڈ ہولڈؿ تٌہب
اوؿ هکول طوؿ مے لبًوى اوؿ لواػؼ اوؿ یہبں امکے تضت ولتب ً فولتب ً ربؿی کـػٍ ًوٹیفکیيٌق
کی عالف وؿفی کب رواثؼٍ اوؿؽهہ ػاؿ ہوگب۔
کبؿڈ کب امتؼوبل اینے همبٍؼ کے لئے تـمیل فؿ کو هؤحـ ثٌبًے کے لئے ًہیں کیب ربمکتب
رٌکے کے لئے ایکنچیٌذ کی چھوٹ،ہوبؿی اًؼؿوًی پبلینیق اوؿ کنی ثھی لبًوى کے تضت
هوٌوع ہے۔ ثیٌک ،ایکنچیٌذ کٌٹـول ڈپبؿٹوٌٹ کے ػاللبئی ػفتـ (ؿیزٌل آفل)کو اینی عالف
وؿفی کی اطالع هکول تفَیالت کے مبتھ ػیٌے کب صك هضفوظ ؿکھتب ہے۔ اینی ٍوؿت
صبل هیں کبؿڈ ہولڈؿ کے کبؿڈ کو ا متؼوبل کـًے کے صك کوفوؿی طوؿ مے هٌزوؼ کـػیب
ربئے گب۔
کبؿڈ پـ توبم غیـ هلکی کـًنی کی ٹـاًقیکيٌق کے لئے ایکنچیٌذ کب ًـط ثبفاؿ کے هـورہ
ًـط کے هطبثك ہوگب رو کہ کبؿڈ ہولڈؿ کو پبثٌؼ کـًے واال ہوگب۔
کبؿڈ کب امتؼوبل ہوٹل هیں ػاعلہ کے ولت ًہیں کیب ربمکتب اوؿ اوؿ ػیگـ همبهبت پـ ثھی ًہیں
کیب ربمکتب رہبں عـیؼاؿی یب مـوك کب هؼبهلہ هکول ہوًے مے پہلے ہی اػائیگی کی ربتی
ہے۔ اینی ٹـاًقیکيٌق اوؿ هیل آؿڈؿ/فوى آؿڈؿ /آى الئي آؿڈؿ عـیؼاؿیبں اوؿ کوئی اینب
امتؼوبل رہبں عـیؼی گئی اىیبء یب مـ ومق کو عـیؼاؿی کے ولت فـاہن ًہیں کیب ربئے تو یہ
کبؿڈ ہولڈؿ کی ؽهہ ػاؿی ہوگی۔
اپٌے کبؿڈ کی پيت پـ ػمتغظ کـًب کبؿڈ ہولڈؿ کے لئے الفهی ہوگب۔
 POSٹـاًقیکيي کی اربفت ػیٌے کے لئے هـچٌٹکی پیو کـػٍ ؿمیؼ پـ ػمتغظ کـًب کبؿڈ
ہولڈؿ کے لئے الفم ہوگب۔ یہ ػمتغظ ،کبؿڈ کی پيت پـ کئے گئے ػمتغظ کے هوبحل ہوًے
چبھئیں۔
اى لواػؼ وضواثظ هیں هقیؼ اضبفہ یہ ہے کہ کبؿڈ کب امتؼوبل اى ىـائظ و ضواثظ اوؿ امتؼوب
ل کے لواًیي کے هطبثك ہوگب رو  VISAکی طـف مے ولتب ً فولتب ً همـؿ کئے ربئیں گے۔
کنٹوـ کے تضفع کے لئے ثیٌک ڈیجٹ کبؿڈ ٹـاًقیکيٌق پـ یوهیہ/هبہبًہ صؼ کو ًبفؾ کـمکتب
ہے۔
کبؿڈ ہولڈؿکو مـومق رینے کیو ڈپبفٹ  ،ؿلوم کی هٌتملی اوؿ یوٹیلٹی ثلق کی اػائیگی
ٍـف ثیٌک کے  ATMsپـ ػمتیبة ہوں گی۔ رت تک کہ ثیٌک ،ػیگـ ثیٌکو ں کے
 ATMsپـ اى مـومق کو فـاہن کـًے کب فیَلہ ًہیں کـلیتب۔
ثیٌک ولتب ً فولتب ً اى لواػؼ وضواثظ هیں تجؼیلی کب صك هضفوظ ؿکھتب ہے۔ کبؿڈ ہولڈؿ کو اك
تجؼیلی کی اطالع ویت مبئٹ  ،ثـاًچ ًوٹنق ،عطوط ،ثیٌک امٹیٹوٌٹ ،ای هیل یب SMS
کویوًیکيي کے ؽؿیؼہ کـػی ربئیگی ۔ اگـ کنی ٍوؿت هیں کبؿڈ ہولڈؿ لواػؼ و ضواثظ هیں
تجؼیلیوں مے هتفك ًہ ہو تو کبؿڈ ہولڈؿ الفهب ً ثیٌک کو  03ػى کے اًؼؿ امکی اطالع کـے گب
ثَوؿت ػیگـ ثیٌک امکو کبؿڈ ہولڈؿ کی ربًت مے هتفك ہوًب هتَوؿ کـے گب۔ کبؿڈ ہولڈؿ

لواػؼ وضواثظ کے تبفٍ تـیي وؿژى کی ًظـ حبًی فیَل ثیٌک ثـکت کی ویت مبئٹ پـ کـے
گب۔
 .37اگـ مپلیوٌٹـی کبؿڈ ہولڈؿ کو کبؿڈ کب ارـاء کیب گیب ہو تو پـائوـی کبؿڈ ہولڈؿ اٍل ؽهہ ػاؿ
فـیك کی صیخیت مے توبم چبؿرق وؽهہ ػاؿیوں اوؿػیگـ الگتوں اوؿ اعـاربت کب ثطوؿ
عبً ثیٌک کو رواثؼٍ ہوگب رو مپلیوٌٹـی کبؿڈ ہولڈؿ کی طـف مے کبؿڈ پـ وارت االػاء یب
الفم ہوًگے۔ امی طـس اگـ مپلیوٌٹـی کبؿڈ کو هٌنوط کـػیب ربئے یب ؿوک ػیب ربئے تو یہ
هٌنوعی اك ولت تک هؤحـ ًہیں ہومکے گی رت تک مپلیوٌٹـی کبؿڈ ،ثیٌک کے صوالہ یب
واپل ًہ کـػیبربئے۔
 .38کبؿڈ ہولڈؿ ؽهہ ػاؿ ہے کہ عجـ ػاؿ ؿہے اوؿاى اصتیبطوں کی پیـوی کـے رنکی فہـمت
ػؿد ؽیل ہے۔
 .aکبؿڈ ہولڈؿ ،ہبئپـلٌک ) (Hyperlinkیب پبپ اپ ) (Popupهینذ کو کلک ًہیں کـے
گب رو ایک ای هیل هیں فـاہن کیب گیب
ہو رنکب ػػوی ہو کہ یہ کبؿڈ ہولڈؿ کو امکے اکبؤًٹ/کبؿڈ/اًٹـًیٹ ثیٌکٌگ یب هوثبئل
ثیٌکٌگ مـوك تک ؿمبئی کی اربفت ػے گب۔ امکی ثزبئے کبؿڈ ہولڈؿ کو ثـاٍ ؿامت اپٌی
ثـاؤفؿ ایڈؿیل ثبؿ هیں فیَل ثیٌک کے آفیيل www.faysalbank.com/barkat URL
کو لکھ کـ ثیٌک کی آفیيل ویت مبئٹ تک ؿمبئی صبٍل کـًی چبہئے۔
 .bکبؿڈ ہولڈؿ ،فیَل ثیٌک کی ویت مبئٹ کب  URLیب امکی اًٹـًیٹ/هوثبئل ثیٌکٌگ
مـوك کے صَول کے لئے ویت هیں تاله
ًہیں کـیگب۔ کبؿڈ ہولڈؿ کو ہویيہ یبػ ؿکھٌب چبہئے اوؿ ثـاٍ ؿامت اپٌی ثـاؤفؿ ایڈؿیل ثبؿ
هیں فیَل ثیٌک کب آفیيل  www.faysalbank.com/barkat URLلکھ کـ ثیٌک کی آفیيل
ویت مبئٹ تک ؿمبئی صبٍل کـًی چبہئے۔
 .cکبؿڈ ہولڈؿ ،ثیٌک مے تَؼیك کئے ثغیـ اپٌب عفیہ اکبؤًٹ /کبؿڈ /کبؿوثبؿی/ؽاتی
هؼلوهبت کنی کو ًہیں فـاہن کـے گب یب ثیٌک مے
ویت مبئٹ کے هؼتوؼ ہوًے کی تَؼیك کئے ثغیـ کنی ویت مبئٹ کو ًہیں ػے گب۔ ثیٌک،
کبؿڈ ہولڈؿ مے هؼلوهبت کو ای هیل کے ؽؿیؼہ طلت ًہیں کـے گب۔

 .dکبؿڈ ہولڈؿ کو اىیبء یب ًمؼ ؿلن اپٌے کنٹوـ کو صوالہ کـًے مے پہلے ہویيہ ثیٌک مے
اپٌی ٹـاًقیکيٌق کی تَؼیك کـًی چبہئے رو ایک الـٹ
هینیذ( SMSیب ای هیل) کی ثٌیبػ پـہوگی رو کہ ثیٌک کی طـف مے هوٍول ىؼٍ هتَوؿ
ہوگب۔
کنی ٍوؿت هیں کہ کبؿڈ ہولڈؿ ثبالعـػؼم اصتیبط یب کوتبہی کی ورہ مے اپٌی عفیہ اوؿ
صنبك کبؿوثبؿی هؼلوهبت کنی تینـے ىغٌ کو لَؼاً یب ثال

لَؼ کے ظبہـ کـتب ہےتو امکی ورہ مے ہوًے والے کنی کبؿوثبؿی ًمَبى کب ثیٌک ؽهہ
ػاؿ ًہ ہوگب۔
 .39کبؿڈ ہولڈؿ هتفك ہے کہ ثیٌک کنی اعتالفی ٹـاًقیکيي کی تفتیو/آى الئي ٹـاًقیکيي هیں
کو هنتـػ کـمکتب ہے رنکی اطالع کبؿڈ ہولڈؿ کی ربًت مے
ػھوکہ ػہی کی تفتیو
ٹـاًقیکيي میٹلوٌٹ پـومینٌگ کی تبؿیظ کے  54ػى ثؼؼ کی گئی ہو۔ هکول اعتالفی ؿلن
کبؿڈ ہولڈؿ ثـػاىت کـے گب۔ هقیؼیہ کہ کنی ٍوؿت هیں کہ اعتالفی ٹـاًقیکيي مے هتؼلك
کبؿڈ ہولڈؿ کی طـف مے ػؿعوامت کے رواة هیں ثیٌک کی تفتیو کب ًتیزہ کبؿڈ ہولڈؿ کے
عالف ثـآهؼ ہو(غلطی کبؿڈ ہولڈؿ کی ربًت مے ہو) تو ثیٌک کبؿڈ ہولڈؿ پـ هـورہ ثـکت
 SOCکے هطبثك توبم ٹـاًقیکيي ؿی ٹبئیول چبؿرق ػبئؼ کـے گب۔
 .41هٌؼؿرہ ثبال ىـائظ و ضواثظ /ؿھٌوبئے طـیك کبؿوثبؿ )(Business conduct guide line
کے هطبثك ہیں رو کہ ثؾؿیؼہ  2015 CPDمـکولـًوجـ  )2 of 2015( 2ربؿی کیب گیب ہے۔

