
 

 متوقع شرح منافع

 ء2018  کتوبرایکم  از نافذالعمل

 

 سڈپازٹ پروڈکٹ

منافع کی 

 شرح

 نافذالعمل

یکم  

جوالئی 

 ء2018

 تا 

 

جوالئی 31

 ء1820

 منافع کی شرح

 نافذالعمل از 

یکم اگست   

 ء2018

 2018ستمبر30

 

منافع کی 

 شرح

 نافذالعمل از 

یکم  

 ء2018اکتوبر

 

 %0.00 %0.00 %0.00 کرنٹ اکاؤنٹ

کا تعین اوسط  اکاؤنٹ )منافع بچتپی ایل ایس 

 (ماہانہ بیلنس پر اور ادائیگی ششماہی بنیاد پر

4.50% 5.50% 6.50% 

    

  ایس ایم ای آسان اکاؤنٹ

 %0.00 %0.00 %0.00 اکاؤنٹ کرنٹ

 %6.50 %5.50 %4.50 بچت اکاؤنٹ

    

منافع کا تعین روزانہ کے بیلنس ایس ایم ای روزانہ اضافہ اور ماہانہ منافع )

 (پر اور ادائیگی ماہانہ کی بنیاد پر

 

 %6.50 %5.50 %4.50 ایک کروڑ سے کم

 %6.75 %6.00 %5.00 ایک کروڑ سےلے کر  پانچ کروڑ سے کم

 %7.00 %6.25 %5.25 پانچ کروڑ اور زائد

    

  (یدایس این ڈی آر )سپیشل نوٹس ڈپازٹ رس

 %6.50 %5.50 %4.50 ڈپازٹٹ نوٹس ردن شا-7

 %6.50 %5.50 %4.50 ٹ نوٹس ڈپازٹردن شا-30



    

  ڈپازٹ )تاریخ مقررہ پر منافع کی ادائیگی(مقررہ مدت کا ایس ایم ای 

 %6.50 %5.50 %4.50 ماہ کے لئے  1

 %6.75 %5.75 %4.75 ماہ کے لئے 3

 %7.00 %6.00 %5.00 ماہ کے لئے 6

 %7.50 %6.50 %6.25 سال کے لئے1

 %7.75 %6.75 %6.50 سال کے لئے2

 %8.00 %7.00 %6.75 سال کے لئے3

    

  یکم تاریخ کو( یماہانہ آمدن اکاؤنٹ )منافع کی ادائیگی ہر ماہ ک

 %7.00 %6.25 %5.25 سال کے لئے1

 %7.25 %6.50 %5.50 سال کے لئے2

    

  قطرہ قطرہ دریاء: ڈیلی پروڈکٹ اکاؤنٹ

 %6.50 %5.50 %4.50 تک بیلنس دس الکھ

 %6.75 %6.00 %5.00 دس الکھ سے زیادہ بیلنس

 %6.50 %5.50 %4.50 قطرہ قطرہ دریاء: بچت اکاؤنٹ

 Nil Nil Nil قطرہ قطرہ دریاء: کرنٹ اکاؤنٹ

    

  مختلف ڈپازٹ سکیموں کے لئے ریٹس )صرف اسالم آباد برانچ کے لئے(

سٹینڈرڈ ڈپازٹ اکاؤنٹ )ایس ڈی اے( 

Defunct آر ڈی ایف سی اکاؤنٹس 

4.50% 5.50% 6.50% 

 Defunctڈیلی  ڈپازٹ اکاؤنٹ )ڈی  ڈی اے( 

 آر ڈی ایف سی اکاؤنٹس

4.50% 5.50% 6.50% 

    

ایس ایم ای بینک سٹاف اکاؤنٹس )روزانہ کی 

بنیاد پر حساب کم از کم بیلنس کی شرط الگو 

 نہیں(

6.00% 7.00% 8.00% 

 
 حکومتی محصوالت بشمول ز کوۃ وغیرہ قانون کے مطابق وصول کئے جائیں گے۔ 


