تاریخ 23-Aug-2021 :
معزز کسٹمر ،السالم علیکم

می تبادلہ
موضوع  :روایت برانچ کا اسالیم بینکاری ں
آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کے  ،ہللا تعالی کے فضل وکرم سے اور آپ کے ہم پر مسلسل اعتماد سے آپ کی مندرجہ باال برانچ کو اسٹیٹ
بینک آف پاکستان ()SBPکی اصولی منظوری کے بعد اسالمک برانچ میں تبادلہ کیلئے منتخب کیا گیا ہے ۔
یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ ( ، ) UBLاسالمی بینکنگ کی مسلسل کوشش رہی ہے کہ اپنے کسٹمرز کو بہترین خدمات اور شریعہ کے مطابق پراڈکٹس
نئے اور جدید انداز میں فراہم کرے جو آپ کا ہمارے ساتھ تعلق مزید پختہ کرے اور آپ کی روز مرہ زندگی میں جدت اور سہولت پیداکرے
۔ یو بی ایل امین  ،یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ ( ) UBLکی اسالمی بینکاری کا شعبہ ہے ۔ یو بی ایل کی 1300سے زائد آن الئن برانچز ہمارے
کسٹمرز کی سہولت کیلئے بھی موجود ہیں ۔
یو بی ایل امین کے ساتھ آپ کےتعلقات بہتر بنان ے کیلئے نیچے دی گئی ہدایات پر اپنے اکاونٹ کے مطابق عمل کریں ۔اسالمک بینکنگ
کرنٹ اکاونٹ قرض کی بنیاد پر جبکہ سیونگ اکاونٹ مضاربہ کی بنیاد پر کھولے جاتے ہیں ( جہاں کسٹمرز رب المال اور بینک مضار ب
ہوتا ہے ) اور مضاربہ کے تمام شرائط و ضوابط الگو ہوتے ہیں ۔ منافع کا تعین اور اس کی تقسیم پہلے سے طے کردہ  Weightagesکے
مطابق ہوتی ہے جو کہ ( )SBPکی ہدایات کے مطابق ہے اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں ۔
سیونگ اکاونٹ ہولڈرز

کرنٹ اکاونٹ ہولڈرز

تمام دیگر اکاونٹس
ہولڈرز

اگر آپ اپنے موجود ہ سیونگ اکاونٹ کو اسالمک سیونگ اکاونٹ ( جو شریعت کے مطابق ہے ) میں تبدیل
کروانا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی رضامندی کے خط ( )Consent Letterبعشمول شرائط وضوابط
( )Terms and Conditionsکو اپنے دستخط کے ساتھ متعلقہ برانچ میں اکیس ( )21یوم کے اندر جمع
کرائ یں ۔ اگر آپ کی رضامندی دیئے گئے وقت میں برانچ میں موصول نہ ہوئی تو آپ کا موجودہ اکاونٹ (UBL
)کی نامزد کردہ برانچ میں منتقل کردیا جائے گا۔ (شرائط وضوابط ہماری ویب سائیٹ www.ubldigital.com
پر مالحظہ کیے جاسکتے ہیں) ۔
آپ کا موجودہ کرنٹ اکاونٹ  ،ظاہری رضامندی ( )Implicit approvalکی بنیاد پر اسالمک کرنٹ اکاونٹ میں
تبدیل کردیاجائیگا ۔ اگر آپ اپنے موجودہ اکاونٹ کو اسالمک اکاونٹ میں تبدیل نہیں کروانا چاہتے تو
غیررضامندی کا خط ( ) Dissent Letterپر کریں اوراکیس ( )21یوم میں اپنی متعلقہ برانچ میں جمع
کرائیں تاکہ آپ کا اکاونٹ موجودہ قواعد و ضوابط پر ( )UBLکی مندرجہ زیل نامزد کردہ برانچ میں منتقل کردیا
جائے۔بصورت دیگر آ پ کا موجودہ اکاونٹ  ،موجودہ برانچ میں اسالمک اکاونٹ میں تبدیل کردیا جائیگا جو کہ
شریعت کے عین مطابق ہے۔
البتہ تمام معیادی کھاتہ جات ( ) TDRsبشمول منسلک اکاونٹس ،غیرمتعلقہ اکاونٹس اور ایڈوانس ( قرضہ جات)
/سرمایہ کاری UBL ،کی قریبی برانچ میں منتقل کردیئے جائیں گے ۔

نامزد کردہ یو بی ایل کی برانچ  :اباسین مارکیٹ مینگورہ  /چکدرہ لوئر دیر
آپ کی برانچ انشاہللا یکم اکتوبر 2021تک اسالمک بینکنگ برانچ میں تبدیل ہوجائیگی ۔
ہم آپ کے بینک کے ساتھ تعلق کے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ تعلق ایک دیرپا اور باہمی فائدہ کے ساتھ قائم رہے گا ۔مزید
معلومات کیلئے اپنی برانچ یا مندرجہ ذیل ٹیلی فون نمبرز پر رابطہ کریں ۔
ایڈریس :نویں منزل  ،نارتھ ونگ  ،یو بی ایل ٹاور ،آئی ۔آئی چندریگر روڈ کراچی ۔
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