
 

!محترم صارفین   

 

جیسا آپ جانتے ہیں کہ ایڈوانس بینک کو پاکستان میں کام کرتے ہوئے سات سال ہوچکے ہیں اور ہم یقین 

!دالتے ہیں کے ہم عرصہ دراز تک آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے، انشاءہللا   

 

ایڈوانس بینک میں، ہم پرعزم ہیں کہ ہم اس بحران سے نمٹنے کے لئے آپ کی ہر ممکن مدد کریں۔ ہم آپ 

 کے حاالت کو سنبھالنے کے موثر ترین طریقوں پر عمل درآمد کے لئے سخت محنت کر رہے ہیں۔ 

 

ہم پاکستانی حکام کے ساتھ ساتھ قومی اور بین االقوامی شراکت داروں کے ساتھ بھی مل کر کام کر رہے 

 ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ ہم آپ کے لئے بہترین حل تالش کریں گے۔ 

 

آپ کے قرض کے بارے میں ، ہم ہر کسٹمر اور ہر صورتحال کے مطابق موافق حل پیش کریں گے۔ 

ماہ کی رعایت کی مدت سے آپ کے  2خاص طور پر ، اگر آپ کو اس کی ضرورت ہو تو ، ہم آپ کو 

قرض کی ادائیگی کے بوجھ کو کم کرنے کو یقینی بنائیں گے ، تاکہ آپ اپنے خاندان کی خیر و عافیت پر 

 توجہ مرکوز کرسکیں اور اپنے پیاروں کی دیکھ بھال کریں۔ 

 

 چونکہ ہر کالئنٹ انفرادیت رکھتا ہے ، لہذا ہم اپنے حل آپ کی ضروریات کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ 

 

یہی وجہ ہے کہ آپ کے لون افسر نے آپ کے کاروبار پر اس بحران کے اثرات اور اس کے ذریعے آپ 

کی رہنمائی کے بہترین حل پر تبادلہ خیال کرنے کے لئے رابطہ کیا ہے یا اگلے کچھ دن میں رابطہ کریں 

 گے۔ 

 

 پیارے صارفین، ہم یقین دہانی کراتے ہیں کے ہم صورتحال کو سنبھال رہے ہیں اور ہر لمحہ چوکس ہیں۔

 

اس وقت ، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھ جائے اور پابندیوں کی ہدایات پر 

۔(میں شامل نہیں ہے" اہم شعبوں"اگر آپ کا کاروبار )سختی سے عمل کرنا ہے   

 

براہ کرم اپنے لون آفیسر کی کال کا انتظار کریں یا ان سے رابطہ کریں، اگر آپ کا کوئی فوری سوال ہے 
سینٹر سے تو ہمارے کال   111-238-267 . رابطہ کریں   

Guillaume Valence 
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