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Page 2 of 10 

 

 برانچ بینکنگ
 ترسیالت ۔1.1

 نرخ خدمات

، تاہم ایسے کھاتہ کھاتہ دار  برائے  روپے-/100 ڈیمانڈ ڈرافٹ/ڈررپے آ  ۔۔الف 1.1

دار کے لئے مفت جس کا پچھلے تین ماہ کا اوسًط 

 ایک الکھ روپے سے زائد ہو۔بیلنس 

 بغیر کھاتے دار روپے -/300

 تعلیمی اداروں کی فیس : پے آرڈر ۔۔ب1.1

 کے لیے کی ادائیگی

کم ہو۔ اس بھی جو فیصد0.5روپے یا فیس کا  25

 وغیرہ بھی شامل ہے۔FEDمیں ٹیکس اور 

 الف میں دیا گیا ہے۔1.1جیسا کہ  برقی ترسیل ۔پ۔1.1

کے فیکس کرنے  برقی ترسیل ۔ت۔1.1

  اخراجات

 روپے-/200 

 روپے-/200  کال ڈیپازٹ ۔ٹ۔1.1

 کھاتہ دار برائے روپے-/200  ڈیمانڈ ڈرافٹ کی منسوخی/پے آرڈر ۔ث۔1.1

 کھاتہ دار غیر برائے روپے-/300 

ڈیمانڈ  /پے آرڈر :مارکنگ کاشن ۔ج۔1.1

 ڈرافٹ

 روپے-/100 

جاری ڈیمانڈ ڈرافٹ کی نقل /پے آرڈر ۔چ۔1.1

 کرنا

 دار  تہکھابرائے روپے -/200 

 دارغیر کھاتہ برائے روپے-/400 

ڈیمانڈ ڈرافٹ دوبارہ قابل /پے آرڈر  ۔ح۔1.1

 استعمال بنانا

 روپے -/50 

 مفت آن الئن ٹرانزیکشنز ۔خ۔1.1

 :کورئیر ۔د۔1.1

 لوکل 

 اندروِن ملک 

 غیر ممالک 

 

  150/-روپے 

  روپے -/200اصل، کم از کم 

 اصل خرچ 
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 فریق ثالث کی رقم کی منتقلی کا نظام(PRISM)پریزم ۔1.2

 دس الکھ یا زیادہ رقم کے لئے الف۔ ۔1.2

سٹیٹ بینک کے  وقت دن

 نرخ

 (ٹیکس وغیرہ )بشمولکل چارجز 

سوموار 

سے جمعتہ 

 المبارک

 دوپہر1:30سے 9:00صبح 

 بجے3:00سے 1:30دوپہر 

بجے سے شام 3:00 

 بجے4:00

 روپے 200-/

 روپے 300-/

 روپے 500-/

 روپے 220-/

 روپے 330-/

 روپے 550-/

 اگر رقم ایک الکھ سے لے کر دس الکھ سے کم ہو )ب(

سٹیٹ بینک کے  وقت دن

 نرخ

 )بشمول ٹیکس وغیرہ(کل چارجز

سوموار 

سے جمعتہ 

 المبارک

: 00سےشام9:00صبح 

 بجے 4

 روپے 50-/ روپے 25-/

 

 ارڈک  ۔ ایس ایم ای1.3

 مفت اجراء کا   کارڈ نئے  ۔الف۔1.3

 روپے  500-/ اجراء  کا کارڈ  نقل ۔ب۔1.3

 روپے  500-/ کا اجراءکمپلیمنٹری کارڈ  ۔پ۔1.3

 روپے  500-/ ساالنہ فیس ۔ت۔1.3

۔ٹ۔1.3  برائے بینک مالزمین: 

 اجراء   کا نئے  کارڈ 

 اجراء  کا کارڈ  نقل 

  اجراء کا  کارڈ کمپلیمنٹری 

 ساالنہ فیس 

 

 مفت 

 /-200 روپے 

 /-200 روپے 

 /-100 روپے 

۔ث۔1.3 کارڈ سے پیسے نکلوانا یا بیلنس  

 معلوم کرنا

 اصلی اخراجات

 

 ایس ایم ایس الرٹس ۔1.4

۔الف۔1.4  مفت کا اجراءایس ایم ایس خدمت  

۔ب۔1.4  (پیشگی)  روپے25-/ اخراجاتایس ایم ایس کے ماہانہ  

 ۔متفرق خدمات کے نرخ1.5

کلیرنگ کی معلومات کا حصول  ۔الف۔1.5

 فیکس /فونبذریعہ 

 روپے  200-/

 روپے  200-/ اسی دن کلیرنگ ۔ب۔1.5

 روپے  300-/ کے ذریعے انٹرسٹی کلیرنگNIFT ۔پ۔1.5
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روپے 100 -/کم از کم (فیصد0.25کل مالیت کا  او بی سی )چیک سمیت( ۔ت۔1.5

 زیادہ سے

کرنے والے  ادائیگیعالوہ )روپے -/500زیادہ 

 بینک کے چارجز

 فی نقل روپے 30-/ کھاتہ کی نقل ۔ٹ۔ 1.5

 روپے  100-/ اکاؤنٹ کا تصدیقی سرٹیفیکیٹ ۔ث۔ 1.5

 روپے فی چیک  200-/ سٹیٹ بینک کا چیک جاری کروانا ۔ج۔ 1.5

ع کی منافقومی بچت سرٹیفیکٹس پر  ۔چ۔ 1.5

جن پر بینک کا استحقاق )وصولی

 ۔ (ہو

 روپے  300-/

 مفت ٹیسٹ کی تصدیق ۔ح۔ 1.5

 عالوہ گورنمنٹ موصوالت روپے فی چیک 7-/ اجراء کا    چیک بُک ۔خ۔ 1.5

رائے بسرٹیفیکیٹ قی رقم کا تصدی ۔د۔ 1.5

 آڈیٹر 

 روپے  100-/

رائے برقم کا تصدیقی سرٹیفیکیٹ  ۔ڈ۔ 1.5

 کھاتہ دار 

 روپے  50-/

کی واپسی  بغیر ادائیگی چیک ۔ذ۔ 1.5

    )خارجی /)کلیئرنگ  اندرونی

ماسوائے ایسے چیک جو بینک ھذا 

کے قرض کی ادائیگی کے لئے 

  جمع کرائے گئے ہوں

بھی روپے یا کھاتے میں موجود رقم جو  300-/

 کم ہو

 500 -/روپے فی چیک، زیادہ سے زیادہ100-/ ناچیک کی ادائیگی رکوا ۔ر۔ 1.5

چیک بُک میں ہی روپے اگر سارے چیک ایک 

 ہوںسے 

 روپے فی سرٹیفیکیٹ 500-/ ویزاکے لئے بینک سرٹیفیکیٹ ۔ڑ۔ 1.5

 روپیہ فی ہدایت 100-/ جاری ہدایات ۔ز۔ 1.5



Page 5 of 10 

 

روپے بیلنس نہ ہونے کی صورت میں   200-/

 ڈیفالٹ ہونے پر

 کا حصول کی نقل ادا شدہ چیک ۔ژ۔ 1.5

 ایک سال کے اندر 

 ایک سال کے بعد 

 

 روپے  300-/

 روپےہزار 1 

 متفرق خدمات۔ 1.6

    IPS   اکاؤنٹس 

 IPS  A/c Charges Brokerage رقم کم   از کم  

T.Bill 50آف  %0.0325  روپے 200-/ سٹیٹ بینک  الکھ  T.Bill 

PIBs 1 بینک  ایس ایم ای وڑرک /-

 روپے 300

 .PIBs F.Vآف 0.020% 

TFCs روپے 500-/ ٹوٹل الگو نہیں 

 کرے گاکسٹمر ادا 

 

 

 دوسرے نرخ۔ 1.7

۔الف۔1.7  مفت کھاتہ بند کروانا 

بچت کھاتے   یا  فیصد کم 2شدہ منافع سے  طے رقم واپس لینا مقررہ مدت سے پہلے ۔ب۔1.7

)جو بھی زیادہ ہو(دیا منافع پر الگو شرح سے 

 جائے گا۔

 

 الکرز۔ 1.8

 (قابِل وصول کرایہ یا فیس برائے الکر )پیشگی ۔الف۔1.8

 ضمانتالکرزرِ  ساالنہ کرایہ الکر سائز

خالی کرنے پر قابل )

 (واپسی

ساالنہ کرائے کے 

بجائے سکیورٹی 

 قابل واپسی

توڑنے  کا تالہ الکر

 کے نرخ

دو سال کے کرایہ کے  روپےہزار   4 چھوٹا

 برابر

توڑنے اور بنوانے  روپے ہزار 50

 معکا اصل خرچہ 

فی  روپےہزار 1

 الکر
دو سال کے کرایہ کے  روپے ہزار   6 درمیانہ

 برابر

 روپے  75ٍ

دو سال کے کرایہ کے  روپےہزار  8 بڑا

 برابر

 روپےالکھ 1

ساالنہ کرایہ کی دیر سے ادائیگی کا  ۔ب۔1.8

 جرمانہ

 روپے ماہانہ یا اس کا حصہ200-/

 شرائط و ضوابط کے مطابق کے لئے مالزمینبینک  ۔پ۔1.8

ماسوائے جو خصوصی طور پر نگےپر کوئی چارجز الگو نہیں ہوں کھاتو کے مالزمینبینک  .1 نوٹس:

 ۔درج کر دیئے گئے ہیں



Page 6 of 10 

 

کازِر ضمانت نہیں ہو گا۔ عالوہ ازیں بینک مالزمین کے لئے کے لئے الکرز مالزمین بینک  .2 

روپے بالترتیب چھوٹے، -/5.000روپے اور -/4,000روپے، -/2,500الکرز کا کرایہ مبلغ 

 ۔بڑے سائز کے لئے ہو گا۔درمیانے اور 

 حکومتی محصوالت بشمول ز کٰوۃ وغیرہ قانون کے مطابق وصول کئے جائیں گے۔ .3 

 قرضہ جات ۔2

 نرخ خدمات 

 

سرمایہ کاری کے منافع پر آنے والے اخراجات کا تعین کیس /مارک اپ کے عالوہ قرضہ جات  ۔2.1

 مجاز عہدے دار کریں گے۔کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے منظوری دینے والے 
 

 معاوضہ قرضہ کی رقم تجدید /قرضہ کی منظوری  ۔الف۔2.1

ہزار روپے سے 50

 کم

 روپے300-/

ہزار روپے سے 50

الکھ سے  20لیکر 

 کم

قرضہ کی رقم 

فیصد یا کم از 0.5کا

 ہزار روپے 2کم 

الکھ سے لیکر 20

 کروڑ سے کم1

 ہزار روپے15

لیکر  کروڑ سے 1

 سے کمکروڑ  2

 ہزار روپے 20

کروڑ یا اس سے 2

 زائد

 ہزار روپے 25

 ہزار روپے 3 قرضہ پر نظر ثانی کے اخراجات ۔ب۔ 2.1

 اصلی اخراجات  قانونی اور انتظامی معاوضہ ۔پ۔2.1

 بال معاوضہ رپورٹeCIB ۔ت۔2.1

متفرق اخراجات )دستاویزات، ضمانت کا  ۔ٹ۔2.1

 تخمینہ و  دیکھ بھال(

 اخراجاتاصلی 

 ہزار روپے عالوہ  اصلی اخراجات5 ضمانتوں کا تبادلہ ۔ث۔2.1

 روپے عالوہ  اصلی اخراجات-/500 ضمانتوں پر استحقا ق کا اندراج  ۔ج۔2.1

رجسٹرار ایس ای سی پی کے دفتر میں  ۔چ۔2.1

 استحقا ق کا اندراج 

 ہزار روپے عالوہ   اصلی اخراجات1

 

 قرضہ کے اخراجات رہن   کی بنیاد پر/گروی ۔2.2

 اصلی اخراجات کرایہ گودام ۔الف۔2.2

 اصلی اخراجات گودام کے مالزمین کی تنخواہیں ۔ب۔2.2

 گودام کی جانچ پڑتال  کے اخراجات ۔پ۔2.2

(i :جانچ پڑتال بذریعہ بینک عملہ 

 

 

سو 5کروڑ سے کم قرضہ کے لئے 1

 روپے 
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o  بلدیہ کی حدود کے اندر یا

کلومیٹر  کے 5برانچ  سے 

    اردگرد

o  ضلعی حدودسے  /بلدیاتی

 باہر

(ii  جانچ پڑتال بذریعہ دوسرے

 ادارہ جات

ہزار 1کروڑ سے زائد قرضہ کے لئے 1

 روپے

 ہزار روپے عالوہ سفری اخراجات1

ہزار روپے کے 1اصلی اخراجات عالوہ 

 خدماتی  اخراجات

دوسرے ذیلی مصارف )بیمہ، قانونی  ۔ت۔2.2

 وغیرہ(

 لی اخراجاتاص

قرض سے لی گئی اور برآمدی اشیاء،  ۔ٹ۔2.2

رکھی گئی دوسری ہن کیش کریڈٹ اور ر

 اشیاء کی حکم حوالگی کا اجراء

 روپے-/500

قرض دار کی درخواست پر عدم  ۔ث۔2.2

اعتراض سرٹیفیکیٹ برائے 

ثانوی چارج برمستقل  /برابرکا /اضافی

مالیاتی /اثاثہ جات بحق دیگر بینکس

 جات برائے حصوِل قرضادارہ 

 روپے ہزار 5

 

 ضمانتیں:  ۔3

سامان بردار کمپنیوں کو بِل آف لینڈنگ،  ۔الف۔3

ایرویز بِل و ریلوے بلٹی کے بدلے 

 ضمانتوں کا اجراء

 ہزار روپے2

دوسری ضمانتیں:  ایک تقویمی سال کے  ۔ب۔3

قرضہ  /دوران قرضہ کی مقدارکی بنیاد 

کی مدت  اور گاہک کے ساتھ شرائط پر 

 منحصر ہے

فیصد یا اس کا حصہ کم 0.6ہر سہ ماہی کا 

 ہزار روپے 1از کم 

دوسرے بینک کی درخواست پر جاری  ۔پ۔3

 کردہ ضمانت

گاہک کے ساتھ   مجاز اتھارٹی سے 

 منظورشدہ شرائط کے مطابق ۔

غیر ملکی بینک کی ضمانتوں پر  ۔ت۔3

 ءضمانت کا اجرا

گاہک کے ساتھ   مجاز اتھارٹی سے 

 منظورشدہ شرائط کے مطابق ۔

 ضمانتوں میں ترامیم i) ۔ٹ۔3

(ii یا مدت میں /رقم میں اضافہ اور

 توسیع

 روپے فی ترمیم-/500

 ۔ب۔ کے مطابق کمیشن3اوپر دیے گئے  

ضمانت کے اجراء کے لئے کاروائی کی  ۔ث۔3

 فیس

 معاوضہ ضمانتی رقم کی حد

 0.5ضمانتی رقم کا  سے کمالکھ 20

ہزار  3فیصد کم از کم 

 روپے

الکھ سے لیکر 20

 کروڑ سے کم 1

 ہزار روپے 15
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کروڑ سے  1

کروڑ سے 2لیکر

 کم

 ہزار روپے 20

کروڑ اور اس 2

 سے اوپر

 ہزار روپے25

  

 ملکی لیٹر آف کریڈٹ: ۔4

دوسری ضمانتیں:  ایک تقویمی سال  ۔الف۔4.1

 /کے دوران قرضہ کی مقدارکی بنیاد 

قرضہ کی مدت  اور گاہک کے ساتھ 

 شرائط پر منحصر ہے

 ہر اگلی سہ ماہی  پہلی سہ ماہی

 یا اس کا حصہ یا اس کا حصہ

-فیصد0.02 فیصد0.4-فیصد0.1

  فیصد0.05

 روپے 100 -/کم از کم

 ترامیم i) ۔ب۔4.1

(ii رقم میں اضافہ  ترمیم برائے

حوالے /اور ارسال کرنے

مذاکرات کی مدت میں  /کرنے

 توسیع  

 روپے -/400فی ترمیم 

روپے عالوہ اوپر  دیے  -/400فی ترمیم 

 ۔الف۔ کے مطابق4.1گئے 

 

 روپے فی مراسلہ برائے ادائیگی -/400 مشورہ ۔پ۔4.1

روپے  فی بل جو بالت کی فراغت -/500 رضامندی )کمیشن(  ۔ت۔4.1

 کے وقت وصول کیے جائیں گے۔

مزید براں،  کسی بھی دورانیہ کے لیے 

جس میں لیٹر آف کریڈٹ مؤثر  ہو، فی 

فیصد کے حساب سے کمیشن 0.125مہینہ 

 روپے۔ -/150کی وصولی، کم از کم 

فیصد یا اس کا حصہ  0.25ہر سہ ماہی کا  تصدیق ۔ٹ۔4.1

 روپے -/300کم از کم 

 :وصولی ۔4.2

 دستاویزی i) ۔الف۔4.2

 

 (ii ہماری برانچز کے ذریعے 

فیصد  کم از کم 0.40دستاویزی قیمت کا 

روپے عالوہ بینک کو ادا کیے جانے  -/200

 واال خرچ۔

فیصد  کم از کم 0.25دستاویزی قیمت کا 

 روپے -/100

 کلین)بشمول چیکز(  i) ۔ب۔4.2

 

 

(ii  ہماری برانچز کے ذریعے 

 روپے -/100فیصد کم از کم  0.25

روپے عالوہ بینک  -/500زیادہ سے زیادہ 

 خرچ کی ادائیگی۔

فیصد  کم از کم 0.25دستاویزی قیمت کا 

 -/500روپے زیادہ سے زیادہ   -/100

 روپے
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 چیکس وغیرہ/بلوں کی خریداری  ۔4.3

لیٹر آف کریڈٹ پرڈرا کئے گئے  i) ۔الف۔4.3

 دستاویزی بلزکے عالوہ۔

 

 (ii بینک برانچزکے ذریعے 

(i 0.45 روپے  -/200فیصد کم از کم

عالوہ مارک اپ تاریخ خرید سے 

 تاریخ ادائیگی تک اور ڈاک خرچ۔

(ii   گاہک کے ساتھ   مجاز اتھارٹی

سے منظورشدہ شرائط کے مطابق 

 ۔

 ٹریڈ چیکس/کلین بلز  i) ۔ب۔4.3

 

 

(ii  بینک برانچز کے ذریعے 

 

(i 0.45 روپے  -/200فیصد کم از کم

عالوہ مارک اپ تاریخ خرید سے 

 تاریخ ادائیگی تک اور ڈاک خرچ۔

(ii   گاہک کے ساتھ   مجاز اتھارٹی

سے منظورشدہ شرائط کے مطابق 

 ۔

معیادی لیٹر آف کریڈٹ کے تحت  ۔پ۔4.3

 معیادی ڈرافٹ کی خرید۔

 آیام 21مارک اپ بصورت ادائیگی در 

 

 آیام 210مارک اپ بصورت ادائیگی در 

 

 

۔الف۔ میں  4.3عمومی کمیشن جو کہ اوپر 

ہے عالوہ  تاریخ خرید سے تاریخ ادئیگی 

 کمی ۔/تک اضافہ

پیسے فی ایک ہزار روپے فی  46

دن)تاریخ  تکمیل سے لیکر تاریخ ادائیگی 

 تک(

پیسے فی ایک ہزار روپے فی  55

دن)تاریخ  تکمیل سے لیکر تاریخ ادائیگی 

 تک(

منظورشدہ شرائط یا  مجاز اتھارٹی سے 

 کے مطابق ۔

 روپے -/500فیصدفی بل کم از کم  0.4 وصولی اخراجات ،معیادی بلز  ۔ت۔4.3

 

 واجب االدا ءاشیاء ۔4.4

 اخراجات ِ واپسی 

o دستاویزی بلز 

o کلین بلز 

 

o  روپے  -/400فی بل 

o  روپے  -/400فی بل 

 دوسرے اخراجات ۔4.5

 خرچاصلی  نمائندہ وصولی کے اخراجات ۔الف۔4.5

 روپے-/100 ڈاک کاخرچہ ۔ب۔4.5

  اطالع: 

 بینک کی طرف سے خرچ کی گئی اصل رقم بھی وصول کی جائے گی۔ 1-

بینکوں سے جاری کردہ تمام ضمانتوں میں الزمی طور پر مخصو ص رقم اور تاریخِ تنسیخ  ۔2

 شامل ہو۔

تک  ہے جب تک بینک کمیشن کا حساب کتاب تاریخ اجراء سے تاریخ تنسیخ تک یا  اُس وقت  ۔3

 اپنی  اس ذمہ داری سے جو ضمانت کی وجہ ہے سبکدوش ہو جائے، جو بھی بعد میں آئے۔
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اوپر دیے گئے اخراجات کے عالوہ سرکاری اخراجات، فروخت ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی  ۔4

 ، )جہاں الگو ہو گا (وصول کیے جائیں گے۔

 


