
Account Opening Form For individual Clients

Customer ID

Mr. Ms. Mrs.

(For Office USe) /

For assistance in filling out this form, Speak with our Customer Care executive at 0800-00026 or sms HELP to 8258.

TS2 #

1) Fill the form in block letters and in legible handwriting to avoid errors in application processing. 2) Fill the form by yourself or get it filled in your presence.
do not sign and / or submit blank form. 3) If any alteration is made, a countersign is mandatory. 4) Application incomplete in any respect and / or not
accompanied by required documents are liable to be held or rejected until complete requirements are fulfilled.

(Please write in block letters) / (براه کرم بالک خطوط میں لکھیں)

(Please write in block letters)

General Instruction & Guidelines

1 Princ ip a l Unit Ho ld e r De ta ils  ( M a nd a to ry)

Father Husband

CNIC No NICOP No ARC No POC No Passport No

CNIC/Passport Expiry Date Gender / Male / Female

Date of birth/ پیدائش کی 
تاریخ

Religion/مذہب

Occuption

Do you belong to profession:

Other / دیگر

Nationality/قومیت

Do you hold U.S. Permanent Resident Card (Green Card)?

If you have stayed in U.S. for more than 183 days in a U.S. tax year, please submit W9 Form in original

Nationality 2 قومیت.

Are you a U.S. Resident

Malling Address: House # / Flat #

Block / Street / Mohallah / Area

Post Office / village

Nearest Land Mark Postal code District / Tehsil

Yes

Yes

No

No

Govt. Service Pvt. Service Buisness
Self Employed/تاجر

Lawyer Notary Real Estate Dealer

Housewife/بیوی  Student/طالب علم

Zakat Deduction (In case of No. please submit zakat Affidavit)Yes No

Country of Birth

(dd-mm-yy) /

Retired/ریڻائرڈ

(please specify)/(وضاحت براه مہربانی)

Foreign Exchange Dealer

Do you have other Nationalities? Yes Please disclose all Nationalities)

Yes

Name of Building / Flat / Floor

No Standing Instructions to transfer funds to an account maintained in USA.

Country of Residence

Are you registered in the US as a tax payer?

You can submit the form to your nearest UBL Fund Managers Invesrment Center, designated UBL Branches or authorized distributor outlets.
You can also courier the form to: UBL Fund Managers - Operation Office, 4th Floor, STSM Building, Beaumont Road, Civil Lines, Karachi, Pakistan.

لئے کے  کے استعمال  دفتر 

کریں یا 8258پر ایس ایم ایس کریں۔  سے00026-0800 پر بات  ایگزیکڻو  لئے ، ہمارے کسڻمر کیئر  کے  میں مدد  کرنے     اس فارم کو پورا 

کھولنے کا فارم لئے اکاؤنٹ  کے  انفرادی کالئنٹ 

کسڻمر آئی ڈی /

  آپ فارم کو اپنے قریبی یو بی ایل فنڈ منیجر انویسرمنٹ سینڻر ، نامزد یو بی ایل کی شاخوں یا اجازت دہندگان کی دکانوں میں جمع کراسکتے ہیں۔
بیومونٹ روڈ ، سول الئنز ، کراچی ، پاکستان۔ چوتھی منزل ، ایس ڻی ایس ایم بلڈنگ ،  ہیں: یو بی ایل فنڈ منیجرز۔ آپریشن آفس ،  سکتے  بھی کوریئر کر  یہ فارم  آپ 

ہدایات اور اصول/ عمومی 

تحریر میں بھریں. کے لئے فارم کو بالک خطوط اور قابل دستی  بچنے  سے  غلطیوں  میں  میں ُپر کریں۔دستخط اور / یا خالی فارم جمع نہ1)درخواست پر کارروائی  کریں یا اپنی موجودگی  سے فارم ُپر   خود 
کریں۔

(2
ہے تو ، ایک اور دستخط الزمی ہیں۔ نہیں ہو3)اگر کوئی تبدیلی کی گئی  تقاضے پورے  ہیں جب تک کہ مکمل  نہیں  ساتھ مطلوبہ دستاویزات  کے  ہے اور / یا اس  سے نامکمل  بھی لحاظ  درخواست کسی 

ہیں اس وقت تک اس کا انعقاد یا مسترد ہوگا۔ جاتے 
(4

پرنسپل یونٹ ہولڈر کی تفصیالت-الزمی

لکھیں) / میں  (براه کرم بالک خطوط 

جنس مرد مہینہ - سالعورت/ دن - 

وطن پیدائش

زکوة کی کڻوتی ہاں نہیں تو براه کرم زکوة ایفی ڈیوٹ جمع کروائیں ہے  نہیں   اگر نمبر 

پیشهسرکاری خدمتنجی خدمات

وکیل نوڻری اسڻیٹ ڈیلر ریل  ہےفارن ایکسچینج ڈیلر سے  پیشہ  :کیا آپ کا تعلق 

قیام کا ملک

ہاں نہیں
ہاں نہیں

ں ہا نہیں

بتائیں ہاں براه کرم تمام قومیت  ہے؟  کے پاس دوسری قومیت  کیا آپ 

لئے ہدایات کے  میں فنڈز کی منتقلی  اکاؤنٹ  گئے  رکھے  میں برقرار  ریاستہائے متحده  کے  ہے؟امریکہ  کے پاس امریکی مستقل رہائشی کارڈ (گرین کارڈ)  کیا آپ 

ہیں؟ کیا آپ امریکی رہائشی 
Yes No
ہاں نہیں

ہیں؟ میں بطور ڻیکس اندراج شده  امریکہ  کیا آپ 

ڈاک کامخصوص نمبرضلع / تحصیل

فلیٹ / منزل کا نام عمارت / 

ہیں تو ، براه کرم اصلی     فارم جمع / چکے  میں ره  سے زیاده عرصہ تک امریکی ریاست  میں 183 دن   اگر آپ امریکی ڻیکس سال 
کروائیں

W9

فلیٹ # مالنگ ایڈریس: مکان # / 

بالک / گلی / محلہ / عالقہ

گاؤں پوسٹ آف سی آر / 

قریب قریب لینڈ مارک



City / شہر

Country / ملک

E-mail/ ای میل

Alternate E-mail/
متبادل برقی میل

Residence Phone/رہائشی فون

Office Phone/دفتر فون

Mobile/موبائل

Note: Country and city code information are mandatory/نوٹ: ملک اور شہر کے کوڈ کی معلومات الزمی ہیں

In case the applicant is minor, kindly provide FATCA related information of Guardian in the specified form. specified form. 

(If applicant is minor)/(اگر درخواست دہنده معمولی ہے)

(dd-mm-yy)

Relation/تعلق

Guardian Name/گارڈین کا نام

CNIC No. / Passport No.

CNIC/Passport Expiry
Date

/

*Disclaimer: Make sure that provided email address is correct, active and pertinent (i.e email account being operated by you) as the same email address may be used by UBL Funds to contact you for update investment information and VAS
(value added services). This email address may also be used to access your investment information and execute transaction including redemption, conversion & update profile Information etc.UBL Funds will not  be held responsible for any
potential misuse of the email. 

Note: Physical statement of account (SOA) will be dispatched in case email address is not provided. If email address is available, account statement via email will be sent by default.

Please specify the following information if you wish to avail our above value added services.

2 Bank  Account Detai ls  o f  Pr incipal  Unit  Holder (Mandatory)  /

3 Value Added Service For Individual  Investors (Free o f  Charge ) / انفرادی سرمایہ کاروں کے لئے ویلیو ایڈڈ سروس - مفت

Please tick the Value added Services you would like to subscribe for / براه کرم ویلیو ایڈڈ سروسز کو نشان زد کریں جس کے لئے آپ سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں

Bank Account Details (atleast one) of Principal Unit Holder (Mandatory) / 

Bank Account Number /

Bank  Name / بینک کا نام

E-Statements / ای بیانات UBL Funds Online / یو بی ایل فنڈز آن الئن

UBL Funds Mobile-Transact / یو بی ایل فنڈز موبائل ڻرانزیکشن

Residence Phone / رہائشی فون Office Phone /دفتر فونUBL Funds Tele-Transact / فنڈ ڻیلی ڻرانزیکشن

Mobile / موبائل

Bank Address / بینک کا پتہ

Your  Securi ty  Quest ion
(This information is required for
     verification purpose only)

Note: The secret word should comprise 
of number and / or letters. No special characters.Secret Word

Mother’s Maiden Name

Bank Account Title / بینک اکاؤنٹ کا عنوان

would like to register at / میں رجسڻر کرنا چاہوں گا

B ranch  Code  / برانچ کوڈ

مہینہ - سال دن - 

سے متعلق معلومات فراہم کریں۔ مخصوص فارم سے متعلق ایف اے ڻی سی اے  میں گارڈین  برائے مہربانی خصوصی فارم  ہے تو ،  اگر درخواست دہنده معمولی 
کیونکہ اسی ای میل پتہ کو ہے)  اکاؤنٹ چل رہا  ذریعہ ای میل  کے  ہے (یعنی آپ  بنائیں کہ فراہم کرده ای میل ایڈریس درست ، متحرک اور مناسب  سرمایہ کاری کی تازه ترین معلومات اور UBL دستبرداری: اس بات کو یقینی  ہیں تاکہ آپ کو  کرسکتے  کرنے VAS فنڈز استعمال  ڈیٹ   اپ 

جاسکے۔ لئے رابطہ کیا  ڈیٹ کرنا وغیره شامل ہیں۔کے  تبادلوں اور پروفائل کی معلومات کو اپ  چھڻکارا ،  میں  ہے جس  کے استعمال کیا جاسکتا  کرنے اور لین دین پر عمل درآمد  سے متعلق معلومات تک رسائی حاصل  سرمایہ کاری  (VAS)ی میل پتہ آپ کی 

کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیالت-الزمی ہولڈر  یونٹ  پرنسپل 
اکاؤنٹ کی تفصیالت - کم از کم ایک   پرنسپل یونٹ ہولڈر (الزمی) بینک 

اکاؤنٹ نمبر بینک 

UBL

) بھیج دیا جائے گا۔ اگر ای میل ایڈریس دستیاب ہے تو ، بذریعہ ای میل اکاؤنٹ بیان بطور ڈیفالٹ بھیجا جائے گا۔ نوٹ: ای میل ایڈریس فراہم نہ کرنے کی صورت میں بیانات اکاؤنٹ (ایس او اے

ہیں تو براه کرم درج ذیل معلومات کی وضاحت کریں۔ چاہتے  ڻھانا  میں اضافی خدمات کا فائده ا قیمتوں  اگر آپ ہماری 

سیکیورڻی سوال آپ کا  والده کا خاندانی نام

خفیہ لفظ

کے) کے مقصد   یه معلومات صرف تصدیق 
ہیں لئے ضروری  )

چاہئے خفیہ لفظ پر مشتمل ہونا  نوٹ: 
نمبر اور / یا خطوط کی تعداد۔ کوئی خاص حرف نہیں۔



Would  you like to opt for the dividend re-investment option (after deduction of Tax).

Please provide the following details pursuant to Anti-Money laundering  Regulation issued by the secrity Exchange Commision of Pakistan.

(Includes Heads of State or of government, senior politicians, senior government/judicial/military officials of Grade 21 or above, Senior executive,
of state owned corporations, important political party officials, Senior management/member of board of an international organization). 

housewife/ گھریلو خاتون

(Please mark and provide source of income documents accordingly)

Has any financial institution refused to open your account? 

Do you deal in high value item such as Silver, Gold?

Do you have any l inks to offshore tax haven countries?

Gift (Please provide notarized copy of gift deed) Sale of Property / Assets (Please provide notarized copy of sale agreement/Title Deed) 

Are  you  /you’re a  family members or  c lose associa te of any Publ ic Figure /  Pol i tcal ly Exposed  Person ?

 Source of Funds (Multiple ہیں ساتھی  کے قریبی  پولیڻیکل ایکسپوزڈ فرد  بھی عوامی فگر /  ہیں یا کسی  کیا آپ / آپ خاندانی ممبر 
 (options may be selected

Public Figure / Politically
Exposed Person

Yes No

Yes No

Local Foreign

(Please specify actual source of savings

Education / تعلیم

Marital Status /ازدواجی حیثیت

Approximate Annual Income from profession (Rs.) پیشہ سے متوقع ساالنہ آمدنی - روپے

Other Income (Rs.) / دیگر آمدنی

Under-graduate / انڈر گریجویٹ

Other / دیگر

Graduate /  گریجویٹ

Single /

Salary/تنخواه

Home Remittance Inheri tance
with documentary evidence) 

Inheritance / وراثت

Depend on Husband/Son/Brother income

Gift / تحفہ

Remittances / ترسیالت زر

Stocks/ Investments

Business Income (please specify
بزنس انکم - برائے مہربانی وضاحت کریں  )

Married / شادی شده Other / دیگر No. of dependants  / انحصار کرنے والوں کی تعداد

Post-graduate / پوسٹ گریجویٹ Professional / پیشہ ور

Note:  UBL Fund Managers Limited reserves the right to distribute, in the form and manner as deem fit, the remaining income after the distribution of the minimum accounting 
income as per the NBFC and NE Regulations 2008. 
For UBL Special Savings Fund / Underling Plans Only: Any dividend declared will be given in form of cash dividend. (from commencement of Life of Plan). Any dividend declared during
the subscription peroid will be reinvested in plan

4 Dividend Payout Instructions (For Funds only) / منافع بخش ادائیگی کی ہدایات - صرف فنڈز کے لئے 

5 Know  Your Customer (KYC)  (Mandatory) /  (KYC) الزمی  - یں  ن جا مر کو  کسڻ ے  ن پ ا

Yes No (where applicable) (جہاں قابل اطالق)

Yes / No /

/ oN / oN

No /

YesYes /

Yes /

ہاں گےنہیں چاہیں  انوسڻمنٹ آپشن کا انتخاب کرنا  کے بعد ڈیویڈنڈ ری  میں کڻوتی  کیا آپ ڻیکس 

ہے۔NE اور NBFCنوٹ: یو بی ایل فنڈ منیجرز لمیڻڈ رکھتا  کرنے کا حق محفوظ  میں تقسیم  بقیہ آمدنی کو مناسب شکل ، شکل اور انداز  کے بعد  سے کم اکاؤنڻنگ آمدنی کی تقسیم  کے مطابق کم  ریگولیشنز 2008 
کے دوران اعالن کرده سے)۔ سب سکریپشن پیریڈ  کے آغاز  جائے گا۔ (الئف آف الئف پالن  میں دیا  بھی منافع نقد منافع کی شکل  لئے: اعالن کرده کوئی  کے  منصوبوں   صرف یو بی ایل اسپیشل سیونگس فنڈ / صرف انڈرنگ 

جائے گا میں لگایا  منصوبے  بھی منافع کو دوباره  کسی 

ذریعہ درج ذیل تفصیالت فراہم کریں۔ کے  سیکیورڻی ایکسچینج کمیون آف پاکستان  کے تحت  براه کرم اینڻی منی النڈرنگ ریگولیشن 

غیر شادی شده

 عوامی شخصیت / سیاسی
بے نقاب شخص طور پر 

ہاں نہیں

ہاں نہیں

ہاں نہیں

ہاں نہیں مقامی غیر ملکی

کے سربراہان یا حکومت ، سینئر سیاستدان ، گریڈ کے ممبر شامل ہیں۔21ریاست  کے بورڈ  مینجمنٹ / کسی بین االقوامی تنظیم  ایکزیکیڻو ، اہم سیاسی پارڻی عہدیدار ، سینئر  کے سینئر  کارپوریشنوں  کے سینئر سرکاری / عدالتی / فوجی عہدیدار ، ریاستی ملکیت  سے اوپر  یا اس 

ہاں نہیں

فنڈز کا ماخذ

ہے؟ سے انکار کردیا  کھولنے  کھاتہ  نے آپ کا  کیا کسی مالی ادارے 

ہیں؟ کرتے  میں سودا  سونے  جیسے سلور ،  چیزوں  کیا آپ اعلی قیمت والی 

ہے؟ سے کوئی لنک  کے پاس آف شور ڻیکس ہیون ممالک  کیا آپ 

کریں گفٹ ڈیڈ کی نوڻریائزڈ کاپی فراہم  برائے مہربانی  (تحفہ ( کریں کے معاہدے کی نوڻریائز کاپی فراہم  کے معاہدے / عنوان  برائے کرم فروخت  اثاثوں کی فروخت۔  پراپرڻی / 

کریں بھائی کی آمدنی پر انحصار  بیڻے /  شوہر / 

کریں کریں اور فراہم  کے دستاویزات کو نشان زد  کے مطابق آمدنی  براه کرم اس 



6 Need Assessment Section / اسسمنٹ سیکشن کی ضرورت ہے

Score  اسکور

Age  عمر

Opt Score اسکور Risk  Tolerance Recommended Solu t ions

1 2 3 4 Select Score

01 60 4 6 - 6 0 3 0 - 4 5 3 0
1 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

02

03

04

05

06

What is your investment horizon? Upto 6 months Upto 1 year 1-3 years More than 3 years
1-36 1

Define your investment knowledge

What is your risk appetite?

Investment Objective

How will you define your investment 
experience by asset classes? You
may select multiple options*

3

None کوئی نہیں

Lower  کم Low  کم Moderate High  تر ہ ب

Bank Deposits Money Market/
National Savings

Fixed Income/Debt Equity/Forex/
Commodity

Liquidity Management Regular Income

Total Score/مجموعی سکور

Medium term capita l
appreciat ion

Long term wealth
accumulation

Fresh/Basic Well-versed Expert ماہر

A

B

C

D

1- 10

11 - 15

16 - 25

More than 20

Lower  کم Cash funds, money market funds

Fixed Income funds, capital protection funds/plans with conservative allocations

Capital protection funds, Aggresive Income Funds, AssetAllocation/Balanced Funds, Plans with moderate allocations

Equities, commodity, plans with aggressive allocation اجناس ، اجناس ، جارحانہ مختص کے ساتھ منصوبے /

Your option / solution based on your score is

I hereby declare that i have read, understood and completed this entire profiling questionnaire on my own. I understand that this questionnaire only helps me assess my
risk appetite based on the information provided by me and I have the sole right to choose the investment as I deem fit which may not fit my rish profile I am aware that my
financial needs may change over time depending on my personal and situation objectives and I shall be solely responsible for a ll my current and future investment, conversion
and transfer transactions if these transactions are not in acco rdance with my above-mentioned rish profiling results. I also understand that this questionnaire does not constitute,
in any manner, advice given by the Company. I will not hold the Company liable or responsible for these transactions in any manner.

Customer Signature

Low  کم

Moderate

High

A B C D

*High score applicable

ہے؟ دورانیہ کتنا  سرمایہ کاری کا  آپ کی 

کریں میں معلومات کی وضاحت  کے بارے  سرمایہ کاری  اپنے 

ہے؟ بھوک کیا  کے خطرے کی  آپ 

سرمایہ کاری اپنے  ذریعہ  کے  کالسوں   آپ اثاثہ 
گے؟ آپ کریں  تجربے کی وضاحت کس طرح  کے   

سکتے ہیں * متعدد اختیارات منتخب کر 

سرمایہ کاری کا مقصد

سے زیاده  سال  سے کم سال 

ماه تک سال تک سال سے زیاده سال 

تازه / بنیادی سے واقف اچھی طرح 

اعتدال پسند

کے ذخائر بینک 

مارکیٹ /کرنسی 

قومی بچت

ڈیبٹ مقرره انکم / 

اجناس
ایکویڻی / فاریکس  /

مینجمنٹ لیکویڈیڻی  باقاعده آمدنی
سرمایہ  درمیانی مدت کی 

میں اضافہ کاری 
طویل مدتی دولت جمع

آپشن خطره رواداری تجویز کرده حل

اعتدال پسند

بہتر 

مارکیٹ فنڈز کیش فنڈز ، منی 

منصوبے کے  سے مختص رقم  سرمایہ دارانہ فنڈز / قدامت پسندی  فکسڈ انکم فنڈز ، 

منصوبے والے  کے فنڈز ، زرعی انکم فنڈز ، اثاثہ جات / متوازن فنڈز ، اعتدال پسند مختص  کے تحفظ  دارالحکومت 

کے دستخط گاہک 

ہے آپ کا اسکور پر مبنی آپشن / حل 

ہے کرنے میں مدد کرتا  میں اندازه  مجھے میرے بارے  سوالیہ نشان ہی  یہ  وں کہ  سمجھتا ہ میں  ہے۔  ہے اور مکمل کی  سمجھی  پڑھی ،  نے خود ہی اس ساری پروفائلنگ  میں  ہوں کہ  یہ اعالن کرتا  ذریعہ  کے  میں اس 
سرمایہ کاری ، ہے۔ میری موجوده اور آئنده کی تمام  نہیں  کے قابل  ہوں جو میرے رشک پروفائل  سمجھتا  میں مناسب  وں کہ  ہے کی کرنے کا پورا پورا حق  سرمایہ کاری کا انتخاب  مجھے  بھوک اور  سے فراہم کرده معلومات پر مبنی خطره کی   میری طرف 
نہیں پا سے تشکیل  بھی طرح  گئے مشورے ، کسی  دیئے  ذریعہ  کے  وں کہ کمپنی  سمجھتا ہ بھی  یہ  میں  نہیں ہیں۔  کے مطابق  کے نتائج  یہ لین دین میرے مذکوره ریش پروفائلنگ  گے اگر  ہوں  لئے مکمل طور پر ذمہ دار  کے  تبادلوں اور ڻرانسفر ڻرانزیکشنز   

مہ دار نہیں ڻھہروں گا۔ ہیں۔ میں ان لین دین کے لئے کسی بھی طرح کمپنی کو ذ رہے 



7 Diclaration & Signature(s) / اعالمیہ اور دستخط

8 Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) / س تعمیل ایکٹ (ایف اے ڻی سی اے (غیر ملکی اکاؤنٹ ڻیک

I/We hereby acknowledge having read and understood the Supplementary Offering Document(s) of the Plan(s), the Trust Deed(s) and Offering Document(s) of the Fund(s)/Plan(s) and hereby apply 
for transaction(s) as indicated in this form. I/we hereby confirm that I/we have received and read the latest Fund Manager Report and/or Fact Sheet as the case may be. I agree to abide by the 
terms, conditions, rules, and regulations applicable on the Fund(s) and Plan(s). I/We understand that investments in mutual funds are subject to market risks and fund prices may go up or down 
based market conditions. I/We understand that past performance is not necessarily an indicator of future results and there is no fixed or guaranteed return. I/We declare that the amount so invested 
is legitimate and not generated from money laundering activities.I confirm that I have understood the details of Sales Load to be deducted including taxes. . I/We hereby also acknowledge that I/We 
have reviewed and understood the Total Expense Ratio, Management Fee, Selling & Marketing expenses, Front-end, Back-end and Contingent Load percentages of the Scheme as disclosed on the 
UBL Fund Managers website link https://www.ublfunds.com.pk/individual/resources-tools/fund-performance-tools/latest-fund-prices/

I/We hereby acknowledge and declare that the FATCA information provided in this form is correct and true and complete to the best of my/our knowlegde and belief. I/we agree to provide supporting 
evidence and provide updated within 30 days in case any of the aforementioned information charges.

In consideration of UBL Fund Managers Limited maintaining/continusing to maintain my/our accounts with it, l/We expressly and unconditionally authorize UBL Fund
Managers Limited to disclose relevant account and/or personal information to third parties including the US tax authorities, as well as take necessary action including stopping redemption
from any/all of my/our account(s) and/or withholding of tax for the purpose of UBL Fund Managers Limited’s compliance with its obligations under the foreign account tax Compliance Act (’’FATCA’’).

I/We undertake to fully cooperate with UBL Fund Managers Limited to ensure it meets its obligations under FATCA in connection with my/our account(s).

IWe irrevocably confirm and undertake that I/We shall indemnify, defend, and hold harmless UBL Fund Managers Limited, its Directions, Officers, and Employees from any loss, action cost, expense 
Including, but not limited to, sums paid in settlement of claims, reasonable attorney and consultant fees, and expert fees), claimsm damages, or liability which may be suffered or incurred by UBL 
Fund Managers Limited in discharging its obligation under FATCA and/or as a result of disclosures to the US tax authorties.
IWe acknowledge and accept that UBL Fund Managers Limited reserves the right to close or suspend without prior notice any/all or my/our account(s), it required documentation/information is not 
submitted within a stipulated time.

For UBL Special Savings Plan-VIII Only:
I/We confirm that I/We have understood the details mentioned below at the time of investment: 
• Back End Load (Deferred Sales Load) referred as Exit Charges to be deducted including taxes upon redemption of units before completion of thirty (30) months from commencement of Life of
the Plan (excluding units redeemed during Subscription Period & Cash Dividend) For information regarding the investment policy of the respective allocation plan, please refer to the Annexure 'B' of 
the offering document & thereto supplementals of 'UBL Special Savings Fund-II'
 Profit Re-Investment Disclaimer:
• l/we hereby authorize UBL Fund Managers through this one time standing instruction to re-invest the profit/cash dividend (net of any applicable taxes) as and when disbursed for UBL Special
Savings Plan-VIII (USSP-VIII) in__________________(Name of Fund) managed by UBL Fund Managers. 
• I/We hereby also confirm to inform UBL Fund Managers (in writing) in specified format in case of any change in this standing instruction.

For Al-Ameen Islamic Special Savings Plan-II Only:
I/We confirm that I/We have understood the details mentioned below at the time of investment: 
• Back End Load (Deferred Sales Load) referred as Exit Charges to be deducted including taxes upon redemption of units before completion of twenty-four (24) months from commencement of Life of
the Plan (excluding units redeemed during Subscription Period & Cash Dividend) For information regarding the investment policy of the respective allocation plan, please refer to the Annexure 'B' of 
the offering document & thereto supplementals of ' Al-Ameen Islamic Special Savings Plan-II '
 Profit Re-Inves¬tment Disclaimer:
• l/we hereby authorize UBL Fund Managers through this one time standing instruction to re-invest the profit/cash dividend (net of any applicable taxes) as and when disbursed for Al-Ameen Islamic
Special Savings Plan-VIII (AISSP-II) in__________________(Name of Fund) managed by UBL Fund Managers. 
• I/We hereby also confirm to inform UBL Fund Managers (in writing) in specified format in case of any change in this standing instruction.

Name / نام

Signature 
دستخط/

Principle Unit Holder / Guardian (in case of minor) / پرنسپل یونٹ ہولڈر / سرپرست (معمولی کی صورت میں)  

Principle Unit Holder / Guardian (in case of minor) / 
میں یونٹ ہولڈر / سرپرست (معمولی کی صورت  (پرنسپل 

Date /اریخ

(dd-mm-yy) / مہینہ - سال دن - 
Principle Unit Holder Signature / ونٹ ہولڈر کے دستخط پرنسپل ی

میں / ہم مذکوره باال رتے ہیں۔  والے اور عقیده کی بہترین تکمیل ک جاننے  ہے اور میرے / ہمارے  جانے والی ایف اے ڻی سی اے کی معلومات صحیح اور سچی  میں فراہم کی  ہیں کہ اس فارم  رتے  ہیں اور اعالن ک تے  کے ذریعہ تسلیم کر میں / ہم اس   
رتے ہیں۔ رنے پر اتفاق ک کے اندر تازه کاری فراہم ک نے اور 30   دن  میں معاون ثبوت فراہم کر ضے کی صورت  بھی معاو سے متعلق کسی  معلومات 

(                           )

         

ٹ اور / ہیں مینیجرز لمیڻڈ تیسرے فریق کو متعلقہ اکاؤن بناتے  رکھنا جاری رکھیں۔ میں / ہم واضح اور غیر مشروط طور پر یو بی ایل فنڈ کو مجاز  سے میرے / ہمارے اکاؤنڻس کو برقرار  ہوئے / اس  رکھتے   یو بی ایل فنڈ مینیجرز لمیڻڈ کو مد نظر 
کے تحت یو بی ایل فنڈ مینیجرز لمیڻڈ کی ایکٹ (‘‘ ایف اے ڻی سی سی ’’)  لئے غیر ملکی اکاؤنٹ ڻیکس تعمیل  کے  رنے  کنے سمیت ضروری کارروائی ک چھڻکارے کو رو ساتھ  ساتھ  کے  نے   یا ذاتی معلومات بشمول امریکی ڻیکس حکام کو ظاہر کر

سے۔ روکنے  کاؤنٹ اور / یا ڻیکس کو  بھی / میرے / ہمارے ا لئے کسی  کے  کے مقصد  داریوں کی تعمیل  اپنی ذمہ 

ہے۔ داریوں کو پورا کرتا  کے تحت اپنی ذمہ  میں ایف اے ڻی سی اے  سلسلے  کے  اکاؤنڻوں  جاسکے کہ وه میرے / ہمارے  یہ یقینی بنایا  ہیں تاکہ  تے  رنے کا عہد کر ساتھ مکمل تعاون ک کے  میں / ہم یو بی ایل فنڈ مینیجرز لمیڻڈ 

ہیں کہ تے  گے ، / I میں / ہم غیر یقینی طور پر اس بات کی تصدیق اور انحصار کر  ہم نقصان ده ، یو بی ایل فنڈ مینیجرز لمیڻڈ ، اس کی ہدایات ، افسران ، اور مالزمین کو کسی نقصان ، کارروائی الگت ، اخراجات سمیت معاوضہ ، دفاع اور ان کا انعقاد کریں 
اتھارڻی ئے اور / یا امریکی ڻیکس  نبھاتے ہو کے تحت اپنی ذمہ داری  ، دعوی نقصانات ، یا ذمہ داری جو ایف اے ڻی سی اے  ٹ فیس ، اور ماہر فیس   ) ہے دعوے ، معقول وکیل اور کنسلڻن میں ادا کی گئی  تصفیے   بشمول ، لیکن اس تک محدود نہیں ، جو رقم 

ہے۔ ڑ سکتی  میں یو بی ایل فنڈ منیجرز لمیڻڈ کو برداشت کرنا پ نتیجے  کے  کے انکشافات 
ہے کہ دستاویزات / معلومات مقرره مدت میں لئے ضروری  کے  ہے ، اس  کرنے کا حق محفوظ  کرنے یا معطل  کے بغیر بند  ٹ کو پیشگی اطالع  بھی / تمام یا میرے / ہمارے اکاؤن ہیں کہ یو بی ایل فنڈ منیجرز لمیڻڈ کو کسی  کرتے  ہیں اور قبول  تے  میں / ہم تسلیم کر  

جمع نہیں کرائی جائیں۔

کرتے ذریعہ اس بات کی تصدیق  کے  میں / ہم اس  دیتے ہیں۔  لئے درخواست  کے  کے مطابق لین دین  میں اشارے  ہیں اور اس فارم  چکے  سمجھ  پڑھ اور  ڻرسٹ ڈیڈ اور پیش کش دستاویز کو  منصوبے کی  منصوبے کی ضمنی پیش کش دستاویز ، فنڈ /  کے تحت اس  میں / ہم اس   
مارکیٹ سرمایہ کاری  جانے والی  میں کی  ہیں کہ باہمی فنڈز  سمجھتے  میں / ہم  سے اتفاق کرتا ہوں۔  منصوبے پر الگو شرائط ، ضوابط ، قواعد و ضوابط کی پابندی  میں فنڈ اور  ہے۔  پڑھا  ہے اور  پڑھا  شیٹ کو  رپورٹ اور / یا حقیقت  نے فنڈ مینیجر کی تازه ترین  میں / ہم  ہیں کہ   
کرتے میں / ہم اعالن  کے نتائج کا اشارے ہو اور نہ ہی کوئی واپسی ہو اور نہ ہی اس کی ضمانت ہو۔  نہیں کہ مستقبل  ہیں کہ ماضی کی کارکردگی ضروری  سمجھتے  میں / ہم  نیچے جاسکتی ہیں۔  میں یا  مارکیٹ پر مبنی شرائط  قیمتیں  ہے اور فنڈ کی  سے مشروط  کے خطرات   
ہے۔ سمجھ لیا  کرنے والی سیلز لوڈ کی تفصیالت کو  ڻیکسوں سمیت کڻوتی  نے  میں  ہوں کہ  میں تصدیق کرتا  نہیں ہوئی۔  سے حاصل  سرگرمیوں  ہے اور منی النڈرنگ کی  میں لگائی گئی رقم جائز  ہیں کہ اس   . I / نے اسکیم میں / ہم  ہیں کہ  کرتے  بھی تسلیم  یہ  ذریعہ  کے   ہم اس 

ہے۔ سائٹ لنک پر ظاہر کیا گیا  ہے جیسا کہ یو بی ایل فنڈ منیجرز ویب  سمجھا  ہے اور اس کو  بوجھ فیصد کا جائزه لیا  فرنٹ اینڈ ، بیک بیک اور مستقل  کے اخراجات ،  مینجمنٹ فیس ، فروخت اور مارکیڻنگ  کے کل اخراجات کا تناسب ، 

لیے کے  VIIIصرف یو بی ایل ِاْسپیَشل سیونگذ پالن          
ہیں چکے  سمجھ  میں مذکور تفصیالت کو  کے وقت ذیل  میں / ہم سرمایه کاری  ہیں که  کرتے  میں / ہم اس بات کی تصدیق 

ضمیمہ کے  برائے مہربانی پیش کش دستاویز  سرمایہ کاری کی پالیسی ،  منصوبے کی  ہے۔ متعلقہ مختص  کے طور پر کہا جاتا  ایگزٹ چارجز  والے  جانے  کیئے  یونٹ کی واپسی پر ڻیکس سمیت کڻوتی  پہلے  سے  ہونے  سے 30 (30) ماه مکمل  کے آغاز  Bمنصوبے کی زندگی 

دیں اور دیتے ہیںکا حوالہ  بھی حوالہ  ضمیمہ جات کا  کے  - IIیو بی ایل ِاْسپیَشل سیونگ فنڈ
کرنے کا اعالن :منافع پر دوباره سرمایه کاری 

ہیں اور جب کرتے  کرنے کی ہدایت  سرمایہ کاری  بھی قابل ڻیکس کا خالص) پر دوباره  ذریعے منافع / کیش ڈویڈنڈ (کسی  کے  ذریعہ یو بی ایل فنڈ مینیجرز کو ایک وقت کی ہدایت  کے  میں / ہم اس   USSP-VIIIہے۔ میں تقسیم کیا گیا  لئے ______________ (فنڈ کا نام)  کے   
کے زیر انتظام۔ یو بی ایل فنڈ منیجرز 

کرتے ہیں۔ کرنے کی تصدیق  میں یو بی ایل فنڈ مینیجرز کو (تحریری طور پر) مطلع  میں کسی قسم کی تبدیلی کی صورت میں مخصوص شکل  کھڑے ہدایت  بھی اس  ذریعہ  کے  میں / ہم اس 



Business / Employment Proof / کاروبار / مالزمت کا ثبوت

W-9 Form/For U.S Persons / فارم / امریکی شہریوں کے لئے W-9

FATCA Form /  FATCA  فارم  

Copy of CNIC / Passport / CNIC / پاسپورٹ کی کاپی

Copy of Nominee(s) CNIC / کاپی آف نومینیی CNIC

CRS Form / CRS فارم

For Individuals / Sole proprietorships /افراد / واحد ملکیت کے لئے

Zakat Affidavit in case of exemption / زکوة ایفی ڈیوٹ استثناء کی صورت میں

W-8 Form (For Non U.S.Account) /   فارم (غیر امریکی اکاؤنٹ کے لئے) W-8

Distributor / تقسیم کار

Sub-Agent / سب ایجنٹ

IC/Location / مقام

Eligibility D/ اہلیت ID / شناخت CRM Lead / CRM لیڈ

Eight (8) digit only

Remarks /ریمارکس

Reference/Agent Code / حوالہ / ایجنٹ کا کوڈ

Name of Agent /ایجنٹ کا نام

Lead Referral Program  (LRP) / (LRP) / لیڈ ریفرل پروگرام

 Name of Lead Referral Provider / لیڈ ریفرل فراہم کرنے والے کا نام

Location / مقام

Ref No. / حوالہ نمبر

9 Mandatory Document Checklist / الزمی دستاویزات کی فہرست

For office Use Only / صرف دفتری استعمال کے لیے

Lead Referral Information / لیڈ ریفرل انفارمیشن


