
 

  شرائط و ضوابط

1۔ تعارف   

بھر  ایفرم ہے جو دن یکار ہیسرما کیہم' کہا جائے گا ( ا ای' ی'کمپن ایمارٹ'  کسیمارٹ )اس کے بعد جسے 'فار کسیارف 1.1 

ہے۔ یکام کرت ںیم   

  ہے۔  انیکے درم ی'( کالئنٹ اور کمپننیپروگرام معاہدہ )'معائدہ برائے صارف یسمارٹ ڈالر الئلٹ ہی 1.2 

نافذ ہوتا ہے، متعلقہ آپشن کا  نیمعائدہ برائے صارف ہیفعال ہونے کے بعد  ںیم بنٹیکے آزادانہ طور پر کالئنٹ ک نیصارف 1.3 

  استعمال کرتے ہوئے۔

مہم  یریطور پر اس تشہ یتعلقات کو استوار رکھتا  ہے جو کہ خصوص انیکے درم یصارف اور کمپن  -کے معاہدہ نیصارف 1.4  

معلومات فراہم  یعمل سے پہلے اُسے تمام ضرور یبھ یکے لئے صارف کے کس تیافاد یاس مہم ک ہیہوں۔  کے حوالے سے

  کرتا ہے۔

پروگرام معاہدے کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد  یکرتا ہے کہ اس نے اس سمارٹ ڈالر الئلٹ میتسل عہیکالئنٹ اس کے ذر - 1.5 

ہے یرکھت اریکا اخت یلیپر تبد دیصوابد یوقتا فوقتا اپن ںیاس م یکہ کمپن ہیاور  ایقبول ک  

وضاحت یشرائط ک.     

شرائط درج  لیدرج ذ ںیپروگرام " م یجائے، اس " سمارٹ ڈالر الئلٹ ایواضح طور پر اشارہ نہ ک گریجب تک بصورت د 2.1  

جائے گا کھایکے مطابق د فوںیتعر یگئ ید ںیم لیاور ان کو ذ ںیہ لیذ    

جاتا ہے۔ ایجمع ک ںیکردہ صارف کے اکاؤنٹ م انیب ںیکا فنڈ ہوگا جو اس معاہدے م یکا مطلب کمپن ڈالر  سمارٹ   

کے ساتھ اکاؤنٹ کھوال ہو۔ یفرد ہوگا جس نے کالئنٹ معاہدے کے تحت کمپن یبھ یسے ُمراد کوئ کالئنٹ   

 ینشاندہ یشرائط و ضوابط اور معاہدے ک انیکے درم یجو صارف اور کمپن یہوں گ زاتیدستاو یک یمعاہدہ کا مطلب کمپن کالئنٹ

۔ںیہ یجات یجو ہمارے ساتھ اکاؤنٹ کھولتے وقت قبول ک ںیہ یکرت   

 " پروگرام ہوگا۔ یپروگرام کا ُمراد "سمارٹ ڈالر وفادار  

دفعات یعموم -3   

ہے ابیدست ےیاکاؤنٹس کے ل لی/ رئ یقیپروگرام صرف حق ہی 3.1     

ہونا  ںیالٹس سے کم نہ 2کا کل حجم  نید نیفروخت( مکمل ہو جائے۔ ان ل دوی)خر نید نیاگر تمام لروگرام فعال ہوسکتا ہے پ 3.2 

ہو جاتا ہے۔ ابیچاہئے۔ حجم پورا ہونے کے بعد پروگرام صارف کے لئے دست   

تجارت کے حجم کے مطابق خودکار ہو جاتا ہے۔ یکالئنٹ ک نیسمارٹ ڈالر کا تعا 3.3   

رقم خود بخود کالئنٹ کے اکاؤنٹ  یپر دکھائے جانے والے سمارٹ ڈالر ک نیٹن پر کلک کرے گا تو سکر" بشیب کالئنٹ "ک 3.4  

ہو جاتا ہے. حساب دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ ٹیپر دوبارہ س 0" کے بٹن  کے اندر موجود رقم $ شی۔ "کیجمع ہو جائے گ ںیم  

 



یوصول یرقم ک -4   

وقت رقم نکالنے  یبھ یرقم کس یاکاؤنٹ پر موصول ہو جائے تو اسمارٹ ڈالر ک گڈنیجب کالئنٹ کو رقم کو اس کے ٹر -4.1 

۔ یہو گ ابیکے لئے دست   

ضرورت کا  یدرخواست کرنے کا حق حاصل ہے۔ الٹس ک یکرنے ک یتعداد پور یالٹس ک یکو  صارف سے تجارت یکمپن -4.2

10رقم /  ںیڈالر م یکیتعداد =  امر یجاتا ہے: الٹس ک ایحساب فارمولے سے لگا   

کو  ٹسیپر ہوتا ہے۔ موجودہ سٹ ادیبن ی( کیپ یآئ یحجم )باقاعدہ، پرو، ماہر، و یکل تجارت ٹسیموجودہ سٹ یہر صارف ک - 4.3

الٹ  یپپ ف 0.05: ٹسیسٹ ی۔ عمومیہوگ یتجارت کرن یالٹس ک ںیاگلے درجے تک بڑھانے کے لئے کالئنٹ کو مطلوبہ تعداد م

الٹ یپپ ف 0.1: ٹسیاسٹ یپ یآئ یالٹ و یپپ ف 0.00: ٹسیسٹ کسپرٹیالٹ ا یپپ ف 0.06: ٹسیپرو اسٹ   

ہے یکرنے کا حق محفوظ رکھت لیکرنے کے لئے رقم اور حدود کو تبد لیتبد ٹسیسٹ یکمپن 4.4    

 

یاور منسوخ حیتصح. 5   

کا شبہ  یدھوکہ دہ اینہ کرنے  لیتعم یکرتا ہے کہ وہ موجودہ معاہدے کے قواعد ک میکے اس حق کو تسل یصارف کمپن 5.1 

جائے گا ایصارف کو پروگرام سے خارج کرد ںیصورت م یہونے ک   

اسمارٹ  یپر صارف ک دیصوابد یاپن ریوضاحت کے بغ یاطالع اور وجوہات ک یشگیحق حاصل ہے کہ وہ پ ہیکو  یکمپن 5.2 

منسوخ کرے۔ یڈالر پروگرام تک رسائ  


