انٹرنیٹ بینکنگ
انٹرنیٹ بینکنگ آپ کو کسی بھی وقت سے کہیں بھی بینکنگ کی سہولت فراہم کرتا ہے.
اگر آپ ایک الفا کسٹمر ہیں تو پھر اپنے موجودہ شناخت اور پاس ورڈ کا استعمال
کرتے ہوئے الگ ان کریں یا آپ اپنے الفاہہ اکاؤنٹ ،ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کی
تفصیالت کا استعمال کرکے رجسٹر کرسکتے ہیں .انٹرنیٹ بینکنگ کی مالی خدمات اور
ادائیگی کی سہولیات کی ایک حد پیش کرتا ہے .یہ شامل ہیں:

















اکاؤنٹ کی معلومات دیکھیں یا ایک سال کے اکاؤنٹ کا بیان تک رسائی حاصل
کریں
اپنا کریڈٹ کارڈ بل ادا یا اپنے کریڈٹ کارڈ کی تفصیالت دیکھیں
بک سنیما اور ایئر الئن ٹکٹ
نئی چیک بک کے لئے درخواست
ایڈریس تبدیل کرنے کے لئے درخواست
ایس ایم ایس سبسکرائب کے لئے درخواست
ای-بیان کی رکنیت کے لئے درخواست
کسی بھی بینک اکاؤنٹ یا دیگر آئی بی ایف ٹی فعال اکاؤنٹس کو فوری طور پر
فنڈز منتقل کریں
موبائل ری چارج یا اپنے یا کسی کے موبائل بل کو فوری طور پر ادا کریں
اپنی ا یوٹیلیٹی بلوں کو ادا کریں
اپنا انٹرنیٹ سروس چارجز ادا کریں
الیکٹرانک آئی پی او میں شرکت
کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ پر تمام رعایت پر اپ ڈیٹ کریں
اپنی آن الئن شاپنگ کے لئے ادائیگی کریں
اپنے روزانہ ٹرانزیکشن کی حد کو تبدیل کریں
فوری طور پر بینک کی مصنوعات کے لئے درخواست کریں

سائن اپ
انٹرنیٹ بینکنگ کے لئے رجسٹر کرنے کے لئے.




*

 bankalfalah.comمالحظہ کریں
اوپر دائیں کونے پر "الگ ان" پر کلک کریں اور رجسٹریشن کا اختیار منتخب
کریں.
رجسٹریشن کے صفحے پر' ،ڈیبٹ کارڈ کے کسٹمر یا کریڈٹ کارڈ کسٹمر یا بینک
اکاؤنٹ ہولڈر' پر کلک کرکے اختیار کا انتخاب کریں.
کامیابی سے رجسٹر کرنے کے لئے ضروری معلومات کو بھریں
رجسٹریشن کیلئے تازہ ترین موبائل نمبر کی ضرورت ہے

کارپوریٹ  /ایس ایم ای

کسٹمر

 ہمارے کارپوریٹ  /ایس ایم ای کے گاہکوں کو انٹرنیٹ بینکنگ کے ساتھ اپنی
کارپوریٹ اکاؤنٹ کی تفصیالت بھی دیکھ سکتے ہیں.
 رجسٹریشن فارم ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے یہاں کلک کریں اور اپنی متعلقہ برانچ
میں جمع کروائیں:
* رجسٹریشن کے لئے موبائل نمبر کو اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے

ٹرانزیکشن کی حد اور فیس

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

 002،222روپے
 022،222روپے
 0،222،222روپے

* چارجز تازہ ترین  SOCکے مطابق الگو ہوسکتے ہیں.

فیس
موبائل ری چارج
انٹرا بینک فنڈز ٹرانسفر
عطیہ
آن الئن ادائیگی
یوٹیلٹی بل ادائیگی
بین بینک فنڈز ٹرانسفر (آئی بی ایف ٹی) *
020222روپے تک
ٹرانسفر> روپے
ٹرانسفر> روپے
ٹرانسفر> روپے

منتقل
 – 020222روپے 0020222
 – 0020220روپے 0220222
 – 0220220روپے 002220222

مفت
مفت
مفت
مفت
مفت
 00روپے
 50روپے
 022روپے
 002روپے

