ٹاپ اپ پریمیم عرضی درخواست
پالسی نمبر
پالسی وٲل سینز تفصیالت:

(ًاؤ)

(هٌسم ًاؤ)

موبائل نمبر

_____________________________________

ای میل

_____________________________________

(زاتھ)

ییٔ درخواست برنیٔ برونٹھ پریو تمام ھذایت:









ٹاپ اپ یي لبول کرًی اًشورًص پالطی ھیٌس حذى تی حالتي هطٲبك۔
کاٍ تی رلن ای لبول کرًی ٹاپ اپ طرف یلی ضی رلن ای پریوین خٲطر جوع کرًی ،اگر پالطی اًذر آضی کیہ۔
ٹاپ اپ ہریوین بذالئٌی کل اطوعٌٲًی رلن پالطی ھیٌس۔
ٹاپ اپ یي ٹیکص هٌافي ضیتھ تھاؤًی هوجودٍ ٹیکص لوًوى هطٲبك۔
یوًٹ لیٌکڈ الئف اًشورًص پالى تی یوًورضل الئف پالى خٲطر کوپٌی کری پریوین رلن لبول یوش کن از کن  1،000رپیہ تی زیاد کھوت زیاد  22٪کل پریوین ین بٌیٲدی پالطی پریوین
آضي۔ البتہ کاٍ تی پابٌذی چھی ًہ زیادٍ ٹاپ اپ پریویوي پیٌشي پالى الئف کوّ ر بغیر۔
ٹاپ اپ یي همرر کرًی تھٌذی هوجودٍ پالطی فٌڈ هطٲبك۔
توام ٹاپ اپ پریوین ین ٹاپ اپ پریویوي لگاؤًی آی چھی هاتحت ٹیکطي ،ضروش ٹیکص ھیتھ یوش پالطی وٲل ضیذش اکاؤًٹص لگی
ای حٲطل کرًی یوًٹ کیٌطل کرًی ولتی یوًٹ پرائص پیٹھ۔
ٹاپ اپ پریوین ین  3بجے پتھ ُکي یِي حٲطل کرًی یِي هاًٌی ًَی کاهی دویِک ایي اے وی۔

ادائگی تفصیالت:
 1ا﴾ رلن ادا _____________

چیک/ڈی ڈی

ًمذی

ًیٹ ٹراًطفر

حرفي هٌس رپیہ_________________________________________________________________________________________________ :
1۔ ب﴾ ادائگی تفظیل :چیک /ڈی ڈی ًوبر _________________ تٲریخ _______________ بیٌک تی براًچ _______________
 #پیوٌٹ ھکی ًی  20،000زیاد گطتھ /ہر پالطی /پرتھ ریت پریوین ادائگی ھیتھ /ٹاپ اپ /خرچہ یا بذل کیہ ادائگی
#اگر ٹاپ اپ ادائگی چھی  1لچھ یا زیاد بوًی دیٌی آهت اکھ آهذًی کاغس چٌُیو۔
2۔ کیا پالطی وول /کارکي /پے یی چھا ضیٲضی هشہور شخض ؟

آ

ًع

ضیٲضی هشہور شخض ﴿پی ای پی﴾ :گیی تین شخض ین تعلك یا شوق چھی تھاوى ُکي هشہور عوٲهی کاهی هثالا ھیڈ /هٌتری ریاضتی یا ضیٌٹرل گورًوٌٹ ،ضیٌیَر ضیاضت داں،
ضیٌیَر گورًوٌٹ/جوڈیشل/هیلٹری افطر،ضیٌیَر ایکسیکٹیو ریاضتی کارپوریٹ هلکیتک،ضیٲضی پارٹی ھوًذ خاص ًفر،یوص ًفری ضوًذ خاص رشتہ دار )هثالا بٲژ ،شور ،والذیي،
بیٌی یا بوی ،ھش یا ھیھَر(
نوٹ :ایي اے وی تی درخواضت یی عولص هٌس یلی توام کاغسات تی لوٲزهات ھیتھ کوپٌی ًکھ یی درخواضت واتی

پالسی مٲلک/کارکن سونذ دستخط _________________________________

قٲبلِ قبول آمذنی پروف:








ٲخری وریح آی ٹی آر
ٲخری وریح فارم 11
بیٌک ضٹیٹوٌٹ ٲخری  3ریتي ھوًذ ضیلری کریڈیٹ ھاوى
بیلٌص شیٹ ،هٌافہ ًمظاى اکاؤًٹ
پراپوزر/پییَر ضوًذ آڈیٹ وریحک شیٹ کرایہ ًاهی
کاشتکٲری ضیل رضیذ
پروف توام رلن یوش از تام پریوین خٲطر آی جوع کرًی۔ هثالا ًیالهی هھن اگر پریوین آیی هلکیت فروخت کریتھ ادا کرًی ،ریٹائرهٌٹ ولتی کل رلن حٲطل ،فیکطڈ
ڈپازیٹ هیچورٹی پروف ،هیچول فٌڈ تلفی ،بیی ُکي پالطی ھوًذ هیچول فٌڈ رضیذ پروف وغیرٍ۔

منظوری رسیذ
ُکور حٲطل شکریہ ھیتھ ٹاپ اپ پریوین عرضی از تٲریخ :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولت:

کل رلن حٲطل :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
کل پریوین ٹاپ اپ خٲطر :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ایکسکٹیو ًاؤ تی دضتخط_________________________:
هیکص الئف اًشورًص گاھک ضروش
ٖ

جی او هوہر/ضٹیوپ

