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ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਣ
ਹ ਬਾਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਣ
ਹ ਾ

ਹੁਣੇ ਦੇ ਸਾਲ੍ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ, ਮਨੀ ਲ੍ਾਂਡਵਰਿੰ ਗ, ਆਤਿੰ ਕ ਾਦੀ ਫਾਈਨੈਂਵਸਿੰ ਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਸਮੇਤ ਅ ੈਧ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ
ਦਾ ਮੁਕਾਬਲ੍ਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਅਿੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਨ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ੍

ਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ

ਮਨਜੂਰੀ ਪਿੱ ਧਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਵਮਲ੍ ਕੇ, ਇਸਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂਿੰ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੀ ਲ੍ਾਂਡਵਰਿੰ ਗ-ਵ ਰੋਧੀ ਅਤੇ
ਆਤਿੰ ਕ ਾਦੀ ਫਾਈਨੈਂਵਸਿੰ ਗ-ਵ ਰੋਧੀ ਵਨਯਿੰ ਤਰਣਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਅਤੇ ਨ ੇਂ
ਗਾਹਕਾਂ ਲ੍ਈ ਿੱ ਧ ਸਖ਼ਤ ਗਾਹਕ ਉਵਚਤ ਮੁਲ੍ਾਂਕਣ (ਸੀ.ਡੀ.ਡੀ.) ਪਰਵਕਵਰਆ ਸਮੇਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪਿੰ ਜ ਤੋਂ ਦਸ
ਸਾਲ੍ ਪਵਹਲ੍ਾਂ ਦੀ ਤੁਲ੍ਨਾ ਵ ਿੱ ਚ, ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਣ
ਹ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਅਸਲ੍ ਵ ਿੱ ਚ ਿੱ ਧ ਜਵਟਲ੍ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ
ਵ ਿੱ ਚ ਲ੍ਿੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲ੍ਿੱਗਦਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾ ਾ, ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਮੁਿੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ (ਹੈਡ ਆਿੱਵਫਸਾਂ) ਜਾਂ ਵ ਦੇਸ਼ੀ ਅਥਾਿੱਵਰਟੀਜ ਿੱ ਲ੍ੋਂ
ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ੀ ਲ੍ੋ ੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਤਾ
ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਣ
ਹ ਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ
ਤੁਲ੍ਨਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲ੍ੋ ੜਾਂ
ਦੇ ਅਨੁਕਲ੍
ੂ ਹੋਣ।
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ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂਿੰ ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸ ਾਲ੍ ਹਨ, ਤਾਂ
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਚ.ਕੇ.ਐਮ.ਏ. (HKMA)ਨੂਿੰ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਈਮੇਲ੍: accountopening@hkma.gov.hk

1. ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਣ
ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਕਿਆ

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂਿੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲ੍ਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਲ੍ੋ ੜਾਂ ਨੂਿੰ ਸਮਝਣ ਲ੍ਈ CDD ਕਰਨ ਦੀ ਲ੍ੋ ੜ
ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ੍ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂਿੰ ਉਵਚਤ ਬੈਂਵਕਿੰ ਗ ਸੇ ਾ ਦੇਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਵਮਲ੍ਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ
ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਕੀ ਗਾਹਕ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ CDD ਪਰਵਕਵਰਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂਿੰ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਵਲ੍ਆਂ ਲ੍ਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨੂਿੰ ਕਈ ਵਦਨਾਂ
ਵ ਿੱ ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕ
(ਪੁਛ-ਵਗਛ/ਅਪਾਇਿੰ ਟਮੈਂਟ
ਔਨਲ੍ਾਈਨ/ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਸਲ੍ਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)

ਸਾਰੇ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾ ੇਜ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਪਲ੍ੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਸਿੱ ਧਾ ਬਰਾਂਚ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਂ ਇਿੰ ਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ
ਜਮਹਾਂ ਕਰੋ
ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਪਰ ਾਨਗੀ
ਾਧੂ ਦਸਤਾ ੇਜ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰੋ (ਜੇ ਲ੍ੋ ੜ ਹੋ ੇ)
ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਐਪਲ੍ੀਕੇਸ਼ਨ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
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2. ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਿਾਿੀ

ਦੂਜੇ ਵ ਿੱ ਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਵ ਿੱ ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ੍ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਣ
ਹ ਲ੍ਈ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕੋ-ਵਜਹੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲ੍ਾਂਕਣਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾ ਾ, ਸਥਾਨਕ ਲ੍ੋ ੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾ ਾ, ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂਿੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਹੈਡ-ਆਵਫਸਾਂ ਜਾਂ ਵ ਦੇਸ਼ੀ ਅਥਾਵਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲ੍ੋ ੜਾਂ ਜਾਂ ਵਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਲ੍ੋ ੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਲ੍ੋ ੜਾਂ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਥਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਂਕ ਖਾਵਤਆਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲ੍ੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠਾਂ
ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਬਿੰ ਧਤ ਮੂਲ੍ ਦਸਤਾ ੇਜਾਂ ਦੀ ਮਿੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

(a)

ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ:
(i) ਪਛਾਣ ਦਸਤਾ ੇਜ, ਉਦਾਹਰਨ ਲ੍ਈ:

(A) ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ
(B) ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾ ੇਜ
(ii) ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਉਦਾਹਰਨ ਲ੍ਈ:

(A) ਸਹੂਲ੍ਤ ਕਿੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਬਲ੍
(B) ਵਕਸੇ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਿੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੰ ਚਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ
ਪਿੱ ਤਰ-ਵ ਹਾਰ
(C) ਵਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਏਜਿੰ ਸੀ ਤੋਂ ਸਿੰ ਚਾਰ ਫਾਰਮ
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(D) ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਣ
ਹ ਦੀ ਐਪਲ੍ੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਾਲ੍ੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ
ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਵਚਿੱ ਠੀ ਦੇ ਜ ਾਬ ਵ ਿੱ ਚ ਗਾਹਕ
ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
(E) ਇਨਲ੍ੈਂ ਡ ਰੇ ੇਵਨਊ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਰ ਲ੍ਗਾਇਆ ਵਗਆ ਵਕਰਾਏਦਾਰੀ
ਸਮਝੌਤਾ
(F) ਪਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਸਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ

ਕਿਿਪ੍ਾ ਿਿਿੇ ਕਿਆਨ ਕਦਓ ਕਿ ਉੱਪ੍ਿ ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਣ
ਹ ਲ੍ਈ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਿਾਿੀ ਕਿਿਫ ਹਵਾਲ੍ੇ
ਲ੍ਈ ਹੈ। ਅਿਲ੍ ਹਾਲ੍ਾਤ (ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਕਿਨੈਿਾਿ ਦੇ ਕਪ੍ਛੋਿੜ, ਿੇਨਤੀ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿੈਂਕਿਿੰ ਗ ਿੇਵਾਵਾਂ,
ਆਕਦ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲ੍ਾਂਿਣ ਦੇ ਅਨੁਿਾਿ, ਿੈਂਿ ਮਿੰ ਗ ਿਿ ਿਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਨੈਿਾਿ ਹੋਿ ਕਿਿਮਾਂ
ਦੀ ਜਾਂ ਵਾਿੂ ਜਾਣਿਾਿੀ ਅਤੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਹਾਂ ਿਿਨ, ਉਦਾਹਿਨ ਲ੍ਈ, ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਾ ਟੈਿਿ ਪ੍ਾਲ੍ਣਾ
ਿਾਨੂਿੰਨ (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) ਅਤੇ ਕਵਿੱ ਤੀ ਖਾਤਾ ਜਾਣਿਾਿੀ ਦੀ
ਿਵੈਚਲ੍ ਅਦਲ੍ਾ-ਿਦਲ੍ੀ - AEOI), ਆਕਦ ਨਾਲ੍ ਿਿਿੰ ਿਤ ਜਾਣਿਾਿੀ ਅਤੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼। ਗਾਹਿ ਿਿਿੰ ਿਤ
ਿੈਂਿਾਂ ਨਾਲ੍ ਿਿੰ ਪ੍ਿਿ ਿਿ ਿਿਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਿਾਿੀ ਲ੍ਈ ਜਾਂਚ ਿਿਨ ਵਾਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਵੈਿਿਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਿਿਦੇ ਹਨ।

(b)

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕ:
(i) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾ ੇਜ, ਉਦਾਹਰਨ ਲ੍ਈ:

(A) ਕਿੰ ਪਨੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ
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(B) ਵਕਸੇ ਕਿੰ ਪਨੀ ਰਵਜਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿੰ ਪਨੀ ਵਰਪੋਰਟ
(C) ਕਿੰ ਪਨੀ ਦਾ ਮੈਮੋਰਿੰਡਮ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ੍ ਆਫ ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨ
(ii) ਲ੍ਾਭਪਾਤਰ ਮਾਲ੍ਕ(ਕਾਂ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲ੍ਈ:

(A) ਲ੍ਾਭਪਾਤਰ ਮਾਲ੍ਕ(ਕਾਂ) ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾ ੇਜ
(B) ਕਿੰ ਪਨੀ ਦੀ ਮਲ੍ਕੀਅਤ ਅਤੇ ਵਨਯਿੰ ਤਰਣ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ੇਰ ੇ
(iii) ਖਾਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਰਾਦਤਨ ਪਰਵਕਵਰਤੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲ੍ਈ:

(A)ਖਾਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ
(B)ਉਮੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਤਾ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ
(C)ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪਰਵਕਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰ ਚਾਲ੍ਨ ਦਾ ਮੋਡ
(iv) ਗਾਹਕ ਦੇ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵ ਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲ੍ਈ:

(A) ਗਾਹਕ ਦੇ ਲ੍ੋਂ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦਾ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾ ਜ
ੇ , ਉਦਾਹਰਨ
ਲ੍ਈ
(B) ਅਵਧਕਾਰ ਦਸਤਾ ੇਜ

ਕਿਿਪ੍ਾ ਿਿਿੇ ਕਿਆਨ ਕਦਓ ਕਿ ਉੱਪ੍ਿ ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਣ
ਹ ਲ੍ਈ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਿਾਿੀ ਕਿਿਫ ਹਵਾਲ੍ੇ
ਲ੍ਈ ਹੈ। ਅਿਲ੍ ਹਾਲ੍ਾਤ (ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਕਿਨੈਿਾਿ ਦੇ ਕਪ੍ਛੋਿੜ, ਿੇਨਤੀ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿੈਂਕਿਿੰ ਗ ਿੇਵਾਵਾਂ,
ਆਕਦ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲ੍ਾਂਿਣ ਦੇ ਅਨੁਿਾਿ, ਿੈਂਿ ਮਿੰ ਗ ਿਿ ਿਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਨੈਿਾਿ ਹੋਿ ਕਿਿਮਾਂ
ਦੀ ਜਾਂ ਵਾਿੂ ਜਾਣਿਾਿੀ ਅਤੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਹਾਂ ਿਿਨ, ਉਦਾਹਿਨ ਲ੍ਈ, ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਾ ਟੈਿਿ ਪ੍ਾਲ੍ਣਾ
ਿਾਨੂਿੰਨ (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA)ਅਤੇ ਕਵਿੱ ਤੀ ਖਾਤਾ ਜਾਣਿਾਿੀ ਦੀ
ਿਵੈਚਲ੍ ਅਦਲ੍ਾ-ਿਦਲ੍ੀ - AEOI), ਆਕਦ ਨਾਲ੍ ਿਿਿੰ ਿਤ ਜਾਣਿਾਿੀ ਅਤੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼। ਗਾਹਿ ਿਿਿੰ ਿਤ
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ਿੈਂਿਾਂ ਨਾਲ੍ ਿਿੰ ਪ੍ਿਿ ਿਿ ਿਿਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਿਾਿੀ ਲ੍ਈ ਜਾਂਚ ਿਿਨ ਵਾਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਵੈਿਿਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਿਿਦੇ ਹਨ।

3. ਜੇ ਅਿਜ਼ੀ ਨਿਾਿ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ?
(a)

ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂਿੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਐਪਲ੍ੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾ ਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਸਫਲ੍ ਐਪਲ੍ੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲ੍ਈ ਸਮੀਵਖਆ ਤਿੰ ਤਰ [to embed
link] (ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧਤ ਸਿੰ ਪਰਕ' ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ ਵਲ੍ਿੰਕ 'ਤੇ ਕਵਲ੍ਕ ਕਰੋ, ਅਿੰ ਗਰੇਜੀ ਅਤੇ
ਚੀਨੀ ਵ ਿੱ ਚ ਉਪਲ੍ਬਧ) ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਵਬਨੈਕਾਰ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂਿੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਤਾ
ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਐਪਲ੍ੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(b)

ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਣ
ਹ ਲ੍ਈ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਓ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲ੍ਈ ਸਿੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ [to
embed link] ਦੇਖੋ (ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧਤ ਸਿੰ ਪਰਕ' ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ ਵਲ੍ਿੰਕ 'ਤੇ ਕਵਲ੍ਕ
ਕਰੋ, ਅਿੰ ਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵ ਿੱ ਚ ਉਪਲ੍ਬਧ)।

(c)

ਵਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਿੱ ਛ-ਵਗਛ ਕਰਨ ਲ੍ਈ HKMA (ਈਮੇਲ੍:accountopening@hkma.gov.hk)
ਨਾਲ੍ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

4. ਖਾਤਾ ਜਾਣਿਾਿੀ ਅਿੱ ਪ੍ਡੇਟ ਿਿਨੀ

AML/CFT ਵ ਿੱ ਚ ਅਿੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਮਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਐਪਲ੍ੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦੇ
ਸਮੇ CDD ਪਰਵਕਵਰਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲ੍ਾ ਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂਿੰ ਵਨਯਵਮਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂਿੰ ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲ੍ੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ। ਸਮੀਵਖਆ ਦੀ ਾਰ ਾਰਤਾ
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ਅਤੇ ਹਿੱ ਦ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧਤ ਗਾਹਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪਰੋਫਾਈਲ੍ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲ੍ਈ, ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਚਿੱ ਠੀਆਂ ਵਮਲ੍
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਨਹਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਨੂਿੰ ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਵਕਹਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਵਤਆਂ ਨੂਿੰ ਸਾਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਚਲ੍ਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂਿੰ ਇਸ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵ ਿੱ ਚ
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂਿੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ
ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆਮ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂਿੰ ਕਾਲ੍ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਨਾ ਵਸਰਫ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂਿੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਵ ਿੱ ਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਰਿੱ ਵਖਆ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਵਮਲ੍ਦੀ ਹੈ, ਬਲ੍ਵਕ ਇਸ ਨਾਲ੍ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂਿੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲ੍ੋ ੜਾਂ ਨੂਿੰ ਵਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ੍ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਭ
ਤੋਂ ਉਵਚਤ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ੀ ਮਦਦ ਵਮਲ੍ਦੀ ਹੈ।

5. ਿੈਂਿਾਂ ਨੂਿੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ…

CDD ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ੍ ਅਣਉਵਚਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਜੋ ਜੋਖਮ ਦੇ ਮੁਲ੍ਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵ ਿੱ ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ੍ ਸਬਿੰ ਧਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਦਾਹਰਨ ਲ੍ਈ, ਉਹਨਾਂ
ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਮਲ੍ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
(a) ਇਹ ਮਿੰ ਗ ਕਰਨੀ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵ ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਣ
ਹ
ੇਲ੍ੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵ ਦੇਸ਼ੀ
ਮਾਲ੍ਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ;
(b) ਲ੍ਾਜਮੀ ਕਰਨਾ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵ ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾ ੇਜਾਂ ਨੂਿੰ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਵ ਚਲ੍ੇ ਪਰਮਾਣਕਰਤਾ
ਪਰਮਾਵਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ;
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(c) ਵਕਸੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿੰ ਪਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਵਰਕਰਾਡ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੀਆਂ
ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ੇਰ ੇ ਮਿੰ ਗਣੇ ਜੋ ਲ੍ਿੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਤਾਵਪਤ ਕਿੰ ਪਨੀ ਤੋਂ ਮਿੰ ਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ;
(d) ਸਾਰੇ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਵਬਜਨਸ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ
ਤੋਂ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਵ ਿੱ ਚ ਆਵਫਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ, ਭਾ ੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਡਲ੍ ਜਾਂ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ
ਤਰੀਕਾ ਜੋ ੀ ਹੋ ੇ;
(e) ਪੂਿੰ ਜੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵ ਸਤਾਰ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿੰ ਗਣੀ ਜੋ
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਵਪਿੱ ਛੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾ ੇਂ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਜਾਂ ਸੇ ਾ ਦੀ ਵਕਸਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋਖਮ
ਕੋਈ ੀ ਹੋਣ (ਵਜ ੇਂ MPF ਖਾਤਾ, ਘਟ ਬੈਂਲ੍ੇਂਸ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਮੁਢਲ੍ੀਆਂ ਬੈਂਵਕਿੰ ਗ ਸੇ ਾ ਾਂ) ਜੋ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਜਾਂ ਅਸਿੰ ਭ ਹੋ ੇ; ਅਤੇ
(f)

ਅਨੁਵਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਣ
ਹ ਤੋਂ ਮਨਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਉਮੀਦ
ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਸਲ੍ ਟਰਨਓ ਰ।

6. HKMA ਦੀ ਭੂਕਮਿਾ

HKMA ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮੁਿੱ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਵਨਪਟਣ ਲ੍ਈ
ਕਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਮਜਬੂਤ AML/CFT ਮਾਹੌਲ੍ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣਾ ਹੈ ਜੋ
ਕਾਨੂਿੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲ੍ੀਆਂ ਬੈਂਵਕਿੰ ਗ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁਿੰ ਚ ਨੂਿੰ ਨਾ
ਘਟਾਏ।

(a)ਿੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਣ
ਹ ਦਾ ਮੁਿੱ ਦਾ ਹਾਂਗ-ਿਾਂਗ ਕਵਿੱ ਚ ਿਾਫੀ ਫੈਕਲ੍ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?
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HKMA ਦੁਆਰਾ ਇਕਿੱ ਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਵ ਦੇਸ਼ੀ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ
ਂ ਰਪਰਾਈਜਾਂ (SMEs) ਅਤੇ ਨ ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿੰ ਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ
ਿੱ ਡੀਆਂ ਏਟ
ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ਾਂ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ਵ ਿੱ ਚ ਫੈਵਲ੍ਆ ਮੁਿੱ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ
ਮੁਿੱ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਿੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਹੈ ਵਜਨਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਇਿੱ ਚੁਕ ਕਈ
ਕਿੰ ਪਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲ੍ਾਂ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। HKMA ਦੁਆਰਾ ਸਤਿੰ ਬਰ 2016 ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂਿੰ
“ਜੋਖਮ ਕਰਕੇ ਖਾਤਾ ਬਿੰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸ਼ਮੂਲ੍ੀਅਤ” ਸਰਕੁਲ੍ਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ
ਹਨ।

(b)ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਣ
ਹ ਦੇ ਮੁਿੱ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਕਨਪ੍ਟਣ ਲ੍ਈ HKMA ਨੇ ਿੀ ਿੀਤਾ ਹੈ?

HKMA ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਣ
ਹ ਵ ਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ਾਂ ਨਾਲ੍ ਸਬਿੰ ਧਤ ਮੁਿੱ ਦੇ ਨੂਿੰ ਬਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਮਹਿੱ ਤ ਵਦਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ
ਨੇ ਫਾਲ੍ੋ -ਅਿੱ ਪ ਕਿੰ ਮ ਦੀਆਂ ਲ੍ੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਨਹਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹਨ:
(i)

ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਹਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂਿੰ ਨਾਲ੍ ਜੋਵੜਆ ਹੈ , ਵਜਨਹਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵ ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ
ਅਤੇ SME ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਥਤੀ ਨੂਿੰ ਚਿੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ੍ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ੍
ਸਮਵਝਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ੍ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧਤ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਵਲ੍ਆਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ੍ ਫਾਲ੍ੋ -ਅਿੱ ਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

(ii)

HKMA ਨੇ 8 ਸਤਿੰ ਬਰ 2016 ਨੂਿੰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂਿੰ “ਜੋਖਮ ਕਰਕੇ ਖਾਤਾ ਬਿੰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵ ਿੱ ਤੀ
ਸ਼ਮੂਲ੍ੀਅਤ (De-risking and Financial Inclusion)” ਸਰਕੁਲ੍ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ
ਜੋਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਵਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂਿੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਣ
ਹ ਦੀਆਂ ਐਪਲ੍ੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲ੍ਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਲ੍ਈ
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ਉਵਚਤ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲ੍ਈ “ਜੋਖਮ ਅਧਾਰਤ” ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂਿੰ ਇਹ ੀ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਿੰ ਭਾ ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ੍ ਉਵਚਤ ਅਤੇ ਵਨਰਪਿੱ ਖ
ਵ ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ, ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹੈ:
(A) ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਣ
ਹ ਅਤੇ CDD ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਵਸ਼ਤ ਨੂਿੰ ਧਾਉਣ ਲ੍ਈ CDD ਪਰਵਕਵਰਆ ਲ੍ਈ
ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾ ਜ
ੇ ਾਂ ਨੂਿੰ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵ ਿੱ ਚ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ ਕਾਰਨ ਦੀ ਵ ਆਵਖਆ ਕਰਨੀ, ਅਵਜਹੇ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣ ਜਾਂ ਵ ਕਲ੍ਪ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ
ਵ ਿੱ ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਜੋ CDD ਪਰਵਕਵਰਆ ਨੂਿੰ ਸਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸਫਲ੍ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲ੍ਈ ਸਮੀਵਖਆ ਪਰਣਾਲ੍ੀ ਨੂਿੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ;
(B) ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਪਰਭਾ ੀ ਸਿੰ ਚਾਰ ਨੂਿੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲ੍ਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਤਰਿੱ ਕੀ
ਬਾਰੇ ਅਿੰ ਤਵਰਮ ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਵਸਰ
ਫੀਡਬੈਕ, ਅਤੇ ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਕਸੇ ਅਰਜੀ ਨੂਿੰ ਨਕਾਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਕਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਜ ੇਂ ੀ ਉਵਚਤ
ਹੋ ੇ।
(iii) ਬੈਂਕਾਂ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲ੍ੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂਿੰ ਢੁਕ ੀਂ ਵਸਖਲ੍ਾਈ ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ੍ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧਤ
ਉਪਾ ਾਂ ਨੂਿੰ ਇਕਸਾਰ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ੍ ਲ੍ਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
(iv) HKMA ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਸਤਿੰ ਬਰ 2106 ਅਤੇ 25 ਮਈ 2017 ਨੂਿੰ “CDD ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁਿੱ ਛੇ
ਜਾਂਦੇ ਪਰਸ਼ਨ” ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ੍ ਕੁਝ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲ੍ਤ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ CDD ਲ੍ੋ ੜਾਂ
ਬਾਰੇ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
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(v)

ਅਸੀਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂਿੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ਾਂ ਦੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਵ ਿੱ ਚ ਜਨਤਕ
ਰਾਇ ਅਤੇ ਪੁਛ-ਵਗਛ ਨਾਲ੍ ਵਨਪਟਣ ਲ੍ਈ ਇਿੱ ਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ HKMA ਦੀ
ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਹਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ੍ ਗਿੱ ਲ੍ਬਾਤ ਲ੍ਈ ਇਿੱ ਕ ਸਮਰਵਪਤ ਪਿੰ ਨਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

(vi) ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ੍ ਸਿੰ ਚਾਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉਪਾ ਾਂ ਦੀ ਪਰਭਾ ਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲ੍ਾਂਕਣ
ਕਰਨ ਲ੍ਈ HKMA ਵਮਸਟਰੀ ਸ਼ਾਵਪਿੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ “ਜੋਖਮ-ਆਧਾਰਤ”
ਤਰੀਕੇ ਨੂਿੰ ਲ੍ਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਵ ਸ਼ੇ ਆਧਾਰਤ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੇਗਾ।

(c)ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਣ
ਹ ਕਵਿੱ ਚ “ਜੋਖਮ-ਆਿਾਿਤ” ਤਿੀਿਾ ਲ੍ਾਗ ਿਿਨ ਦਾ ਿੀ ਮਤਲ੍ਿ ਹੈ?

“ਜੋਖਮ-ਆਧਾਰਤ” ਦਾ ਮਤਲ੍ਬ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂਿੰ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪਿੱ ਧਰ ਨੂਿੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਛੋਕੜ ਅਤੇ
ਹਾਲ੍ਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਨੂਿੰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ CDD ਦੇ ਅਨੁਪਾਤਕ
ਉਪਾਅ ਲ੍ਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਵਕ ਪਰ ਾਨਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲ੍ਈ “ਸਭ-ਲ੍ਈ-ਇਿੱ ਕ
ਆਕਾਰ” ਤਰੀਕਾ ਲ੍ਾਗੂ ਕਰਨਾ।

ਿਾਏ ਜਾਂ ਿਵਾਲ੍

ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਣ
ਹ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂਿੰ ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸ ਾਲ੍ ਹਨ, ਤਾਂ
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਚ.ਕੇ.ਐਮ.ਏ. (HKMA)ਨੂਿੰ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਈਮੇਲ੍: accountopening@hkma.gov.hk
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