यदि यो उल्था गरिएको िस्तावेज ि यसको अंग्रेजी/चिनीयााँ संस्किणमा कुनै भिन्नता िएमा वा
बाझीएमा अंग्रेजी/चिनीयााँ संस्किण मान्य हुनेछ ।

ग्राहकलाई निष्पक्ष व्यवहार गिनह
ु ोस् सम्बन्धी वडापत्र
ग्राहकको आत्मनवश्वास र भरोषा बैंकहरूको दीर्ुकालीि नवकासका आधारनिला हुि, जसले बैंककङ
स्थानित्वलाई प्रवर्द्ुि गर्ु र एनसिाको सवुश्रेष्ठ (नप्रनमिर) अन्तराुनिि नवत्तीि के न्रको रूपमा रहेको
हङकङको स्थािलाई सनदढृ बिाउि मद्दत गर्ु । ग्राहकहरूको आत्मनवश्वास र भरोषा नजत्न र कािम
राख्न बैंकहरूले ग्राहकहरूलाई उिीहरूसँगको सबै स्तरका सम्बन्धमा निष्पक्ष ढंगले व्यवहार गिनुपर्ु ।
ग्राहकलार्ु निष्पक्ष व्यवहार वडापत्र (वडापत्र), जनि स्थािीि र वैदने िक असल बैंककङ अभ्िास र
नवत्तीि उपभोक्ता संरक्षण सम्बनन्ध G20 उच्च स्तरीि नसर्द्ान्तहरूमा आधाररत र्, हङकङका
बैंकहरूको ग्राहकहरूलाई निष्पक्ष ढंगले व्यवहार गिे नसर्द्ान्तलाई समथुि गिे र कािाुन्विि गिे
प्रनतबर्द्ता हो । वडापत्र मनख्ितिा खनरा ग्राहकहरू (ररटेल कन्सनमर) प्रनत लनक्षत र् र हालको कािूि
वा नििमिहरू वा बैंक र उिीहरूका ग्राहकहरूबीचको हालको सतु तथा वन्देजहरूलार्ु पररवतुि गिे
िभर्ु पूरकको रूपमा कामगिे उद्देििले तजूुमा (नडजार्ि) गररएको हो ।

नसर्द्ान्तहरू
वडापत्रका हस्ताक्षरकताुहरूले निम्ननलनखत नसर्द्ान्तहरूको समथुि र कािाुन्विि गिु प्रनतज्ञा गदुर्ि्
1:

1. बैंककङ सेवा र प्रडक्ट (products) हरू ग्राहकहरूका आवश्िकताहरू पूरा गिु नडजार्ि
गररएको हुिनपर्ु । बैंकहरूले ग्राहकहरूलाई सेवा, सनझाव वा प्रडक्ट

प्रस्ताव गिनुअनर्

ग्राहकहरूको नवत्तीि सक्षमता र आवश्िकताहरूलाई मूलिांकि गिनुपर्ु । सनझाव वा नवत्तीि

1

वडापत्रले उच्च स्तरका नसर्द्ान्तहरू ति गरे को र् र नसर्द्ान्तहरूको कािाुन्विि गिु का लानग के ही आम उदाहरणहरू

जारी गिे सम्बन्धमा बैंक र हङकङ मनिटरी अथोरीटी बीच थप र्लफलहरू गररिेर् ।

1

उत्पादिहरूको नबक्रीको

प्रावधािमा ग्राहकहरूको प्रोफार्ल र बैंककङ सेवा वा

उत्पादिहरूहरूको जरटलताका प्रश्नलाई ख्िाल गरी ग्राहकहरूको नहतलार्ु ध्िाि कदिनपर्ु ।

2. बैंकहरूले ग्राहकहरूलाई लाग्ने िनलक, कनमसि वा अन्ि िनलकहरू लगाित मनख्ि नविेषता,
प्रडक्टहरूको जोनखम र सतु तथा वन्देज प्रष्ट तथा

स्पष्टरूपमा उललेख

गिनुपर्ु ।

ग्राहकहरूलाई नबक्री गिनुअनर्, नबक्री गदाुको दौराि र नबक्रीपनर् उनचत जािकारी उपलब्ध
गरार्एको हुिनपर्ु ।

3. ग्राहकहरूलाई लनक्षतगरी नडजार्ि गररएको प्रवर्द्ुिात्मक सामग्रीहरू र जािकारी सही (रिक)
र बनझ्ि सककिे खालको हुिनपर्ु । भ्रामक वणुि वा बजारीकरणका अभ्िासहरूलार्ु रोक्ननपर्ु ।

4. बैंकहरूले ग्राहकहरूलाई दाबी बनझाउिे, उजनरी गिे, समाधािको उपाि खोजी गिे उनचत मागु
(च्िािल)हरू उपलब्ध गराउिनपर्ु र ग्राहकहरूलाई बैंकहरू बदलिे हकमा अिननचत अवरोधहरू
लाद्िन हुँदि
ै ।

5. अनतसंवेदििील (कमजोर) समूहहरूको आवश्कताहरूमा नविेष ध्िाि ददंद,ै वृहद्

खनरा

बजारमा संलग्न हङकङका बैंकहरूले समनदािका सदस्िहरूलाई आधारभूत बैंककङ सेवाहरूमा
उनचत पहुँच उपलब्ध गराउिनपर्ु । ग्राहकहरूको पनि आफ्िा नजम्मेवारीहरू हुन्र्ि् भन्ने
कन रालार्ु पनहचाि गदै बैंकहरूले नवत्तीि साक्षरताको प्रवर्द्ुि गिुका लानग सरकार,
नििमिकारी निकाि र अन्ि नवत्तीि सरोकारवालाहरूका बलहरूसँग संगरित भएर काम
गिनुपर्ु ।
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