اکثر پوچھے جاےن والے سواالت

نیشنل پراپز بانڈز)بیثرر(اک گردش سے اخراج

سوال1

س :کتنی مالیتوں کے نیشنل پراپز بانڈز (بیثرر) کو گردش سے واپس لیا گیا ےہ:

ج :فی الوقت جار ( )04نیشنل پراپز بانڈز (بیثرر) کو گردش سے واپس لیا گیا ےہ:

سوال2

#

مالیت

1

7500روےپ

2

15,000روےپ

3

25,000روےپ

4

40,000روےپ

بھیاےن کی آخری باریخ

 30جون 2023

س :میں گردش سے واپس لیے گیے اپیے نیشنل پراپز بانڈز (بیثرر) کیسے بھیا سکیا/سکنی ہوں؟
ج :گردش سے واپس لیے گیے نیشنل پراپز بانڈز (بیثرر) مندرجہ ذیل طریقوں سے بھیاےئ جاسکیے ہیں:
 1۔ پربمیم پراپز بانڈز (رجسثرڈ) میں بندیلی

س
 2۔ ا پیشل ستونگ سربیفکیٹ (  / ) SSCڈیفنس ستونگ سربیفکیٹ (  ) DSCکے عوض بندیلی
سوال3

 3۔ نینک کھاےت کے ذریعے بھیابا۔

س :میں اپیے واپس لیے گیے نیشنل پراپز بانڈز (بیثرر) کو پربمیم پراپز بانڈز (رجسثرڈ) میں کیسے بندیل کر سکیا ہوں؟
ج :واپس لیے گیے نیشنل پراپز بانڈز (بیثرر) کو اپس بی بی نینکنگ سروسز اکرپوریشن کے 16فنلڈ دفاپر اور 19مجاز کمرشل نینکوں کی
پرانچوں کے ذریعے

1

ی
پربمیم پراپز بانڈز (رجسثرڈ) میں م یقل کیا جا سکیا ےہ۔

ی
پربمیم پراپز بانڈز (رجسثرڈ) کی خرنداری کے لیے دراکر دسیاوپزات کی فصنل اس لنک پر دسییاب ےہ:
http://www.sbp.org.pk/sbp_bsc/PrizeBond/premium/FAQs.pdf

سوال4

س :میں اپیے واپس لیے گیے نیشنل پراپز بانڈز (بیثرر) کو
ی
 ) DSCمیں کیسے م یقل

س
ا پیشل ستونگ سربیفکیٹ (  / ) SSCڈیفنس ستونگ سربیفکیٹ (

کرا سکیا ہوں؟

ج :واپس لیے گیے نیشنل پراپز بانڈز (بیثرر) اپس بی بی نینکنگ سروسز اکرپوریشن کے 16فنلڈ دفاپر  ،مجاز کمرشل نینکوں اور قومی نچت
مراکز کے ذریعے اپس اپس سی/ڈی اپس سی میں بندیل کراےئ جا سکیے ہیں۔

سوال5

س :میں نینک کھاےت کے ذریعے اپیے نیشنل پراپز بانڈز (بیثرر)کے عوض رقم کیسے جاصل کرسکیا؍سکنی ہوں؟
ج :مچوزہ درجواست فارم (نیچے دےی گیے سوال 6کے لنک سے اپ لوڈ کر کے)

کے ذریعے اپس بی بی نینکنگ سروسز اکرپوریشن کے

16فنلڈ دفاپر  ،کمرشل نینکوں با قومی نچت مراکز میں درجواست جمع کراےن کے یعد یقد کرابی گنی رقم بانڈ رکھیے والے شخص کے

سوال6

ی
نینک ااکؤنٹ میں م یقل کر دی جاےئ گی۔

س :نیشنل پراپز بانڈز(بیثرر) کو بندیل کراےن؍بھیاےن/یقد کراےن کے لیے کن معلومات؍دسیاوپزات کی ضرورت ہوگی؟

ج :نیشنل پراپز بانڈ (بیثرر) کی بندیلی  /بھیاےن/یقد کراےن کی درجواست مقررہ درجواست فارم پر جمع کرانیں جو درج ذیل لنک پر
دسییاب ےہ:

https://www.sbp.org.pk/sbp_bsc/PrizeBond/Encashment-Conversion.pdf

ایکیشمیٹ کے ہر طریقے کے لیے دراکر معلومات؍دسیاوپزات یہ ہیں:

 1۔ پربمیم پراپز بانڈز (رجسثرڈ) میں بندیلی :کمیتوپراپزڈ سیاخنی اکرڈ  /اسمارٹ سیاخنی اکرڈ کی صاف قوپو اکبی ،ااکؤنٹ مپتنی ننس سربیفکیٹ
2

(جو درجواست کی باریخ سے انک ماہ سے زاند پرابا یہ ہو( ،درست آبی بی اے این بمثر۔

س
ی
2۔ا پیشل ستونگ سربیفکیٹ؍ڈیفنس ستونگ سربیفکیٹ میں م یفلی :کمیتوپراپزڈ سیاخنی اکرڈ  /اسمارٹ سیاخنی اکرڈ کی صاف قوپو اکبی۔

سوال7

3۔ نینک کھاےت کے ذریعے رقم میں بندیلی :کمیتوپراپزڈ سیاخنی اکرڈ  /اسمارٹ سیاخنی اکرڈ کی صاف قوپو اکبی ،درست آبی بی اے این۔

س :کیا میں اپیے واپس لیے گیے نیشنل پراپز بانڈز)بیثرر (کے عوض رقم جاصل کرسکیا؍سکنی ہوں؟
ج :بہیں۔

واپس لیے گیے نیشنل پراپز بانڈ) بیثرر (کے عوض مندرجہ ذیل طریقوں سے رقم یقد کرابی/بھیابی جاسکنی ےہ:

1۔ پربمیم پراپز بانڈز) رجسثرڈ (میں بندیلی۔

س
2۔ ا پیشل ستونگ سربیفکیٹ (اپس اپس سی) /ڈیفنس ستونگ سربیفکیٹ (ڈی اپس سی) سے بندیلی۔
سوال8

3۔ نینک کھاےت کے ذریعے یقد کرابا۔

ی
س :کیا واپس لیے گیے نیشنل پراپز بانڈز) بیثرر ( کی م یفلی/بھیاےن پر کوبی بنکس؍کتوبی ےہ؟
ی
ج :جی بہیں۔ م یفلی/یقد کراےن کے میظور شدہ طریقوں میں کوبی بنکس /کتوبی بہیں ےہ۔

سوال9

س :کیانینک کھاےت کے ذریعےواپس لیے گیے نیشنل پراپز بانڈز) بیثرر (کے عوض رقم وصول کرےن کے لیے میں کسی بھی کمرشل نینک میں جاسکیا؍سکنی
ہوں با اس کمرشل نینک میں جابا ہواگ جہاں مثرا ااکؤنٹ ےہ؟

ج :واپس لیے گیے نیشنل پراپز بانڈز) بیثرر (اس کمرشل نینک کی کسی بھی پرایچ میں بھیاےئ جاسکیے ہیں جہاں بانڈ رکھیے والے اک
’’ایقرادی ‘‘ااکؤنٹ ہو۔

ی
سوال 10س :رقم عرفی مالیت پر مثرے نینک ااکؤنٹ میں کب م یقل ہوگی؟
ی
ج :عرفی مالیت کی رقم اُسی دن نینک ااکؤنٹ میں م یقل کردی جاےئ گی یشرطنکہ دراکر معلومات فراہم کردی جانیں۔
3

سوال 11س :کیا واپس لیے گیے نیشنل پراپز بانڈز) بیثرر (ڈساکؤنٹ رنٹ پر یقد کے عوض بھیاےئ جارےہ ہیں۔ کیا اس کی اجازت ےہ؟
ج :پراپز بانڈ رولز  1999ء کے فاعدہ)2( 3کے مطابق ضرف اسییٹ نینک آف باکشیان نینکنگ سروسز اکرپوریشن کے دفاپر ،کمرشل

نینکوں کی بامزد شاخیں اور قومی نچت مراکز نیشنل پراپز بانڈز)بیثرر (اک اکروبار کرےن کے مجاز ہیں۔ مزند یہ کہ مذکورہ قواعدکے فاعدہ 3

م
( )3میں دپیے گیے اداروں کے عالوہ کسی اور دفثر ،باڈی با ادارے کو نیشنل پراپز بانڈز)بیثرر( سے یعلق کسی بھی قسم اک اکروبار
کرےن کی ممایعت ےہ۔

واضح رےہ کہ بھیاےن کے میظور شدہ طریقوں میں سے کوبی بھی اخییار کرےن کی صورت میں ہی بانڈ رکھیے والے کو) یغثر کتوبی (
پوری رقم ملے گی۔

سوال 12س :کیا گردش سے واپس لیے گیے نیشنل پراپز بانڈز) بیثرر (پر ایعامات کے لیے مزند کوبی فرعہ اندازی ہوگی؟
بی
ج :جی بہیں۔ فیاپس ڈوپژن ،حکومت باکشیان کے گزٹ پو فکیشن کی واضح ہدابات کے مطابق گردش سے واپس لیے گیے نیشنل پراپز
بانڈز) بیثرر (کی ایعامی رقم کے لیے مزند کوبی فرعہ اندازی بہیں ہوگی۔

سوال
13

س :مثرے باس انک نیشنل پراپز بانڈ) بیثرر (ےہ جس پر ایعام یکال ےہ۔ میں اس پر کب نک ایعام وصول کرسکیا ؍سکنی ہوں؟
ج :قواعد کے مطابق پراپز بانڈ رکھیے واالمیعلقہ فرعہ اندازی کی باریخ کے چھ شال کے اندر کسی بھی وقت ایعام کی رقم وصول کرسکیا ےہ

سوال 14س :کیا میں گردش سے واپس لیا گیا کیا بھیا ہوا با جشتہ جالت میں نیشنل پراپز بانڈ) بیثرر ( یقد کرا سکیا/سکنی ہوں؟

ج :ج :جی ہاں۔ کیے بھیے با جشتہ جالت میں موجود نیشنل پراپز بانڈز)بیثرر ( مقررہ مدت میں اپس بی بی نینکنگ سروسز اکرپوریشن کے
16دفاپر میں بھیاےئ جاسکیے ہیں۔ باہم یہ واضح رےہ کہ ایسے بمام دعووں اک فیصلہ مجاز اقشران پراپز بانڈ ری فنڈ رولز1963ء کی

روشنی میں کریں گے۔

4

