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ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਨਨਰਪੱ ਖ ਨਿਿਹਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਨਿਕਾਰ-ਪੱ ਤਰ (ਚਾਰਟਰ)
ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਵਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱ ਚ
ਬੈਂਵਕਿੰ ਗ ਸਵਿਰਤਾ ਨੂਿੰ ਿਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂਿੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਰੀਮੀਅਰ ਅਿੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਆਰਵਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨ
ਵਜੱ ਤਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂਿੰ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਿਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਵਨਰਪੱ ਖ ਵਿਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਨਨਰਪੱ ਖ ਨਿਿਹਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਨਿਕਾਰ-ਪੱ ਤਰ (ਚਾਰਟਰ), ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ
ਨਿਦੇਸ਼ ਨਿੱ ਚ ਚੰ ਗੀਆਂ ਬੈਂਨਕੰ ਗ ਪੱ ਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿੱ ਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਨਖਆ (Financial Consumer
Protection) ਬਾਰੇ G20 ਉੱਚ-ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਵਨਰਪੱ ਖ ਵਿਿਹਾਰ
ਕਰਨ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂਿੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਇੱ ਕ
ਿਚਨਬੱ ਧਤਾ ਹੈ। ਅਵਧਕਾਰ-ਪੱ ਤਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਦਰਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੂਿੰਨ ਜਾਂ ਵਿਵਨਯਮਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ।

ਵਸਧਾਂਤ

ਅਵਧਕਾਰ-ਪੱ ਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਧਾਂਤਾਂ1 ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਤਵਗਆ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ:
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ਅਵਧਕਾਰ-ਪੱ ਤਰ, ਜੋ ਉੱਚ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ ਵਨਰਵਦਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂਿੰ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਝ

ਸਧਾਰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਮੋਨੈਟਰੀ ਅਿਾਵਰਟੀ ਵਿੱ ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
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1. ਬੈਂਵਕਿੰ ਗ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂਿੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂਿੰ ਵਕਸੇ ਸੇਿਾ, ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱ ਤੀ ਸਮਰਿਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਦਾ ਮਲਾਂਕਣ ਕਰਨ। ਵਿੱ ਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਿੇਚਣ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਹੱ ਤ ਨੂਿੰ ਵਧਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਪਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨੂਿੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸਬਿੰ ਵਧਤ ਬੈਂਵਕਿੰ ਗ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਵਟਲਤਾ ਨੂਿੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਬੈਂਕਾਂ ਨੂਿੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱ ਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ, ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਨਰਵਦਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਫੀਸਾਂ, ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਉਹਨਾਂ
ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਉਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ
ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱ ਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਪਰਚਾਰ ਸਬਿੰ ਧੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣ
ਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਲੇ ਖਾ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਪਰਸਤਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਵਟਿੰ ਗ ਪੱ ਧਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਬੈਂਕਾਂ ਨੂਿੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂਿੰ ਦਾਅਿੇ ਕਰਨ, ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ, ਹਰਜਾਨਾ ਮਿੰ ਗਣ ਲਈ
ਉਵਚਤ ਸਾਧਨ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਣਉਵਚਤ ਰਕਾਿਟਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ।
5. ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱ ਚ ਜੋ ਬੈਂਕ ਸਮੂਵਹਕ ਵਰਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਿਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਵਧਆਨ ਵਦਿੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਨੂਿੰ ਬਵਨਆਦੀ ਬੈਂਵਕਿੰ ਗ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱ ਕ
ਉਵਚਤ ਪਹਿੰ ਚ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂਿੰ ਮਾਨਤਾ ਵਦਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ
ਦੀਆਂ ਿੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਜ਼ਿੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਹਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂਿੰ ਵਿੱ ਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱ ਤੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰ, ਵਨਯਾਮਕ ਸਿੰ ਸਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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