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Terms and Conditions

1. This o�er is available only for PKR transfers to Pakistan.

2. This o�er is applicable only for PKR transfers completed through 

Commercial Bank’s Internet banking or Mobile banking app.

Two modes of payment delivery;

IBFT ( Inter-bank Funds Transfer) – Integrated with "Habib bank"

1. Credit within 60 seconds to Habib bank accounts

2. Service available 24 X 7

3. Credit within 20 minutes to IBFT linked banks (list below).

4. Service type: Account transfer 

5. Maximum transfer limit of PKR 500,000 to IBFT linked banks.

6. Account Transfer fees QAR 0.

7. Correspondent bank charges apply.

SWIFT

1. Account transfers to Non-IBFT banks will be processed via Swift 

delivery mode.

2. In case of technical failure in IBFT listed banks, the transfer will be 

routed via RTGS/Swift mode. 

3. Transfer amount above PKR 500,000 will be processed via Swift 

delivery mode.

4 Correspondent bank charges apply

3. The o�er is subject to a�liation to the partner bank. The list 

below* specifies the banks partnered with The Commercial Bank 

for the direct remittance.

4. The Commercial Bank reserves the right to amend the rules and 

regulations of this o�er or withdraw it at any time with notice.

5. The fees and correspondent bank charges are subject to change 

at any time with customer notice.

6. All other banks’ terms and conditions apply. 

الشروط واألحكام:

�- ينطبق هذا العرض على الحواالت المالية المنجزة بالروبية الباكستانية 

إلى باكستان فقط.

�- هذا العرض ينطبق على الحواالت المنجزة بالروبية الباكستانية والتي 

تتم من خالل الخدمات المصرفية عبر االنترنت أو تطبيق الجوال للبنك 

التجاري.

ثّمة طريقتان للحوالة؛

IBFT (تحويل األموال بين البنوك) - ضمن "حبيب بنك": 

�. التحويل خالل ¡� ثانية إلى حسابات حبيب بنك.

�. الخدمة متوافرة على مدار ©� ساعة في األسبوع، ¤ أيام في 

األسبوع.

¯. التحويالت المنجزة ضمن التحويالت بين البنوك تتم في ¡� دقيقة* 

(يمكن االطالع على القائمة أدناه). 

©. نوع الخدمة: تحويل لحساب.

 ´¡¡µ¡¡¡ الحد األقصى للتحويل عبر تحويالت األموال بين البنوك هو .´

روبية باكستانية.

�. رسوم التحويل إلى حساب صفر ريال قطري.

¤. تنطبق رسوم البنك المراسل.

سويفت

�. أي حوالة إلى حسابات في بنوك غير مدرجة أدناه*، سوف يتم إجراءها 

عبر نظام التحويل بالسويفت.

�. في حال حدوث خلل تقني في التحويل بين البنوك IBFT  المدرجة، 

سوف يتم التحويل عبر التسوية اإلجمالية في الوقت الحقيقي.

¯. سوف يتّم معالجة الحواالت التي تفوق قيمتها ال¿¡¡¡،¡¡´ روبية 

باكستانية مع نظام سويفت.

©. تنطبق رسوم البنك المراسل.

¯. يخضع العرض التفاقية التعاون مع البنك المستفيد. القائمة* أدناه 

تتضمن أسماء البنوك المشاركة مع البنك التجاري في عرض الحواالت 

المباشرة.

©. يحتفظ البنك التجاري بالحق في تعديل شروط وأحكام هذا العرض أو 

إيقافه في اي وقت مع إخطار للعمالء.

´. تخضع رسوم التحويل ورسوم البنك المراسل للتغيير في أي وقت 

مع إخطار للعمالء.

�. تطبق شروط وأحكام جميع البنوك األخرى.

حوالة مباشرة إلى باكستان
Direct Remittance to Pakistan

everything is possible
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Bank Name     اسم البنك   Swift Code   السويفت كود

Habib Bank Limited

Allied Bank Limited

Albaraka Bank( Pakistan) Limited

Bank Alfalah Limited

Askaribank Limited

Bank Al Habib Limited

Barclays Bank PLC

Bankislami Pakistan Limited

Bank of Punjab, The 

Burj Bank Limited

Citibank N.A

Deutsche Bank AG, Karachi Branch

Dubai Islamic Bank Pakistan Limited

Faysal Bank Limited

First Women Bank Limited

JS Bank Limited

Bank of Khyber, The

Meezan Bank Limited

Habib Metropolitan Bank Limited

MCB Bank Limited

National Bank of Pakistan

NIB Bank Limited

Samba Bank Limited

Silkbank Limited

Standard Chartered Bank ( Pakistan) Limited

Sindh Bank Limited

Soneri BankLimited

Summit Bank Limited

Industrial and Commercial bank of China, Karachi Branch

United Bank Limited

HABBPKKA

ABPAPKKA

AIINPKKA

ALFHPKKA

ASCMPKKA

BAHLPKKA

BARCPKKA

BKIPPKKA

BPUNPKKA

BURJPKKA

CITIPKKX

DEUTPKKA

DUIBPKKA

FAYSPKKA

FWOMPKKA

JSBLPKKA

KHYBPKKA

MEZNPKKA

MPBLPKKA

MUCBPKKA

NBPAPKKA

NIBPPKKA

SAMBPKKA

SAUDPKKA

SCBLPKKX

SINDPKKA

SONEPKKA

SUMBPKKA

ICBKPKKA

UNILPKKA

Bank List   قائمة البنوك

everything is possible


