
 

 فائل پرو یکمپن
 نٹیٹمیسٹیا وژن

Enabling people to overcome uncertainty 
 

 نٹیٹمیسٹیا مشن
To provide solutions that protect the future of our customers 

 

  ٹسیسٹا یکمپن
 یت ہو ںیم نجیکسچیا اسٹاک ن کستا پا فروخت و دی خر یک حصص کے جس ہے یکمپن ٹڈیلم پبلک کیا ئف ال یبل جو

  ۔ںیہ
(www.psx.com) 
 

 نمبر رجسٹریشن کای کمپن

 CUIN 0035121:نمبر رجسٹریشن کا انشورنس الئف جوبلی

 

  نمبر ٹیکس قومی کای کمپن

             8-0660564:   ہے نمبر ٹیکس قومی کا انشورنس الئف جوبلی

 

 پتہ کا افس ہیڈ اور افس رجسٹرڈ کا کمپنی

 

 : پتہ کا افس رجسٹرڈکے  انشورنس الئف جوبلی

 26-D، اباد اسالم ایریا، بلیو ایوینیو، جناح پالزہ، کشمیر منزل، تیسری 

  :6-2206930 (051) (0092)فون
 (0092) (051) 2825372: فیکس

 

 :پتہ کا آفس ہیڈ کے انشورنس الئف جوبلی

 کراچی روڈ، خان ٹی ایم زار، اللہ 74/1A بلڈنگ، انشورنس الئف جوبلی

 (0092) (021) :35205095 فون
 (0092) (021) :35610959فیکس

 

 

  ۔ںی کر کلک ں ہای لئے کے ننے جا ںیم رے با کے ورک ٹین انچ بر کے ئف ال  یبل جو
 

 پتہ میل ای
 info@jubileelife.com:میل ای

 
 کمپنیاں مشترکہ

ACE کنسلٹنگ فرسٹ (FZE  )شارجہ 

 لینڈ سوئٹزر اے ایس ڈویلپمنٹ اکنامک برائے فنڈ خان غاآ 
 اسپتال یونیورسٹی خان غاآ 

 لمیٹڈ پاور ساٹل
 لمیٹڈ پاکستان آف کمپنی ڈپازٹری سینٹرل
 لمیٹڈ بینک حبیب

http://www.psx.com/
http://jubileelife.com/branch-locator/
http://www.akdn.org/
http://hospitals.aku.edu/
http://www.atlasbattery.com.pk/
http://www.cdcpakistan.com/
http://www.hbl.com/
Administrator
Typewritten Text
فرسٹ مائیکرو فنانس بینک  تاجکستان

www.fmfb.com.tj


 لمیٹڈ پاکستان سروسز پروموشن انڈسٹریل
 لمیٹڈ انڈسٹریز انٹرنیشنل
 لمیٹڈ اسٹیل انٹرنیشنل

 لمیٹڈ کمپنی انشورنس جنرل جوبلی
 کینیا لمیٹڈ ہولڈنگ لیجوب

 لمیٹڈ کینیا آف کمپنی انشورنس جوبلی
 یوگنڈا لمیٹڈ کمپنی انویسٹمنٹ جوبلی
  CJSC کمپنی انشورنس کرغستان جوبلی
 CJSCبینک کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کرغز

 NBPمینجمنٹ ایسیٹ ٹن فلر 

 بوٹس اورینٹل
 ورک نیٹ پروگرام سپورٹ رورل

 برونڈی کمپنی انشورنس جوبلی دی
 لمیٹڈ ماریطانیہ آف کمپنی انشورنس جوبلی دی
 لمیٹڈ تنزانیہ آف کمپنی انشورنس جوبلی دی

 لمیٹڈ( پاکستان) سروسز پروموشن ٹورزم

 کیبلز لمیٹڈ پاکستان
 ICI لمیٹڈ پاکستان 

 یوگنڈا کمپنی انشورنس الئف جوبلی
 پروگرام سپورٹ آغا خان رورل

 

http://www.iil.com.pk/
http://www.isl.com.pk/
http://www.jubileegeneral.com.pk/
http://www.jubileeinsurance.com/
http://www.jubileeinsurance.com/
http://www.jubileeinsurance.com/
http://www.jubileeinsurance.com/
http://www.kicb.net/
http://www.nafafunds.com/
http://www.akdn.org/
http://www.jubileeinsurance.com/
http://www.jubileeinsurance.com/
http://www.jubileeinsurance.com/
http://www.akdn.org/



