الفا
الفا آپ کی زندگی اور بینکنگ کی جانچ پڑتال کرنے کے لۓ اپنے روزمرہ کی فہرست کے
لۓ .اپنی بچت کا انتظام کریں .اپنے اخراجات کو ٹریک کریں .اپنا بل ادا کرو نئی
چیک کتاب کے لئے درخواست یاد دہانیوں کو سیٹ کریں ،اپنے  Netflixاکاؤنٹ کو دوبارہ
چارج کریں .یا صرف خریداری کرو .الفا آپ کو آگے رکھیں گے.
آپ  iTunesیا  Google Play Storeسے الفا ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں
اگر آپ  hfllflAانٹرنیٹ بینکنگ کسٹمر ہیں تو آپ اپنے موجودہ شناخت اور پاس ورڈ
کا استعمال کرتے ہوئے الگ ان کریں.
یا آپ اپنے الفاہہ اکاؤنٹ یا کریڈٹ کارڈ کی تفصیالت کا استعمال کرتے ہوئے رجسٹر
کرسکتے ہیں


اکاؤنٹ کی معلومات دیکھیں یا اپنے آخری  03دن ٹرانزیکشن کی تفصیالت تک رسائی
حاصل کریں
اپنے الفاہہ کریڈٹ کارڈ بل کو فوری طور پر یا اپنے کریڈٹ کارڈ کی تفصیالت
دیکھیں
اپنے قرضوں تک رسائی حاصل کریں اور باخبرداری کی تفصیالت
الفا پی کے ساتھ آپ کو پاکستان بھر میں  00333سے زائد ماسٹر پاس تاجروں پر
فوری ادائیگی کرنے کے لئے  QRکوڈ کو اسکین کر سکتا ہے .اپنے بینک الفاہ
اکاؤنٹ ،کریڈٹ کارڈ ،والٹ یا مدارس کے ساتھ ادائیگی کرتے ہیں.



آپ بھی درخواست کر سکتے ہیں:
 oچیک بک
 oایڈریس تبدیل
 oایس ایم ایس سبسکرائب
 oای بیان کی رکنیت



کسی بھی بینک  hfllflAاکاؤنٹ یا دیگر آئی بی ایف ٹی فعال فعال اکاؤنٹس کو
فوری طور پر فنڈز منتقل کریں
اوپر اوپر یا اپنے اپنے یا کسی کے موبائل بل کو فوری طور پر ادا کریں
اپنی افادیت بلوں کو ادا کریں
اپنا انٹرنیٹ سروس چارجز ادا کرو
 hfllflAکریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ پر تمام رعایت پر اپ ڈیٹ کریں
بینک الفا اللہ شاخوں ،اے ٹی ایمز اور آپ کے قریب نقد جمع کرنے کی مشینیں
تالش کریں (جی پی ایس کے ذریعے)
اپنی آن الئن شاپنگ کے لئے ادائیگی کریں
مقرر کی تاریخ اور مقام یاد دہانی
اپنے روزانہ اے پی پی ٹرانزیکشن کی حد کو تبدیل کریں
فوری طور پر بینک  hfllflAکی مصنوعات کے لئے درخواست کریں















کسی بھی وقت رابطہ کریں الفا کی مدد الئن سے 004 -000-000 340
حدود اور فیس ڈھانچہ

ٹرانزیکشن کی حد (فی دن)
پیکیج IB299
پیکیج IB349
پیکیج IB499

 003،333روپے
 033،333روپے
 0،333،333روپے

فیس
پیکیج IB299
پیکیج IB349
پیکیج IB499
بیلنس انکوائری اور مینی بیان
یوٹیلیٹی بل ادائیگی اور موبائل ری
چارج
اندرونی فنڈز ٹرانسفر
درخواستیں
مووی ٹکٹ

 022روپے  +ایف ای ڈی ساالنہ
 042روپے  +ایف ای ڈی ساالنہ
 422روپے  +ایف ای ڈی ساالنہ
مفت
مفت

مفت
مفت
مفت ( Cinepaxٹکٹ خریدنے
نہیں ہے)
مفت (آن الئن خریداری کے
آن الئن خریداری
پر کوئی بینک چارج نہیں
مفت (عطیہ دینے پر کوئی
عطیہ
ہے)
انٹر بینک بینک فنڈز ٹرانسفر (آئی بی ایف ٹی)
 00روپے
 030333روپے تک منتقل
 50روپے
ٹرانسفر> روپے  – 030330روپے 0030333
 033روپے
ٹرانسفر> روپے  – 0030330روپے 0330333
ٹرانسفر> روپے  – 0330330روپے  003 030330333روپے

پر کوئی بینک چارج
لئے ادائیگی کرنے
ہے)
بینک چارج نہیں

