
 

 

 

اکاؤنٹ کا معاہدہ یتجارت یسواپ فر  

 

کرتا ہے  نیشرائط کا تع یاکاؤنٹس کے استعمال ک یتجارت یرموجودہ معاہدہ سواپ ف .1

کا درجہ ملتا  یاکاؤنٹ کو سواپ فر یاور اس ولت نافذ ہوتا ہے جب صارف کے تجارت

 ہے۔ صارف معاہدے کو پڑھنے، سمجھنے اور لبول کرنے کا اعالن کرتا ہے

 

شرائط  یک معائدہ یطے پانے والے مرکز انیاور صارف کے درم یمعاہدے کو کمپن .2

 یلانون یک یکمپن ہیمعاہدے کے طور پر سمجھا جانا چاہئے۔  یو ضوابط کے ضمن

کار کو ظاہر کرتا  مہیسروس فراہم کرنے کے طر یکا حصہ ہے جو سواپ فر زاتیدستاو

 ہے۔

 

جا سکتا ہے )صارف  ایتو اکاؤنٹ کے اندارج کے دوران منتحب ک ایدرجہ  یسواپ فر .3

آپشن کو  یسواپ فر ںیم بنٹیصارف کالئنٹ ک ایاب کرتے ہے( آپشن کا انتخ یسواپ فر

سہولت حاصل  ہیکر  جیکو درخواست بھ پارٹمنٹیڈ شنزیلیکسٹمر ر ای ںیفعال کر سکتے ہ

سے  یفراہم یک ٹسیاکاؤنٹ اسٹ یفر پیسو ریبغ بتائےوجہ  یکوئ ی۔ کمپن ںیکرسکتے ہ

ہے۔ یانکار کرنے کا حك محفوظ رکھت  

 

صارف ہٹا سکتا ہے )متعلمہ آپشن پر کلک  ںیم بنٹیتو کالئنٹ ک ایآپشن  یفر پاسو .4

فعال کر سکتا ہے۔ ریسے رابطہ کرکے غ پارٹمنٹیڈ شنزیلیکسٹمر ر ایکرکے(   

 



 یبھ یجانب سے کس یکو صارف ک یصارف اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ اگر کمپن .5

السام کا شبہ ہو،  گرید یک یسرگرم یک یدھوکہ دہ ای یخالف ورز ای یبدمزگ یلسم ک

وجہ سے سے سواپ کا فائدہ  یکا استحصال کرنے ک ٹسیاسٹ یخاص طور پر سواپ فر

تجارت  ایکو منسوخ کرنے اور/  ٹسیاسٹ یفر پپر سوا دیصوابد یاپن یتو کمپن ںیاٹھاتے ہ

کاٹنے  سیف یرلم کے مساو یسواپ ک یمدت کے اندر جمع نہ ہونے وال یسواپ فر یک

ہے۔ یفوظ رکھتکا حك مح  

 

کر  لیشرائط تبد یک یفراہم یک یپر سواپ فر دیصوابد یولت اپن یبھ یکس یکمپن.6

 یک سیف ںیکردہ رلم م نیجانب سے متع یک یتجارت کو کمپن یہے اور سواپ فر یسکت

ہے۔ یسے مشروط کر سکت یگیادائ  

 

کے منسوخ ہونے پر ختم سمجھا جائے گا۔ یدرجہ بند یاس معاہدے کو سواپ فر .7  


