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 تنازعات يا متضاد کوئی درميان کے صورت تبديل چينی / انگريزی کے اس اور دستاويز اس اگر

 گا رکهے فوقيت صورت تبديل چينی / انگريزی تو  ںیہ موجود

 

 چارڻر کا برتاؤ منصفانہ سے صارفين

 

 ہيں، رکهتے حيثيت کی بنياد ايک لئے کے ترقی پائيدار کی بينکوں اعتماد اور بهروسہ کا صارف

 مالياتی االقوامی بين ترين نماياں کے ايشيا اور ہيں ديتے فروغ کو استحکام بينکاری ميں جواب جو

 کا صارفين ہيں۔ کرتے مدد ميں بنانے مستحکم کو حيثيت کی کانگ ہانگ پر طور کے مرکز

 تعلقات ساته کے صارفين کو بينکوں لئے، کے رکهنے برقرار اور کرنے حاصل اعتماد اور بهروسہ

 چاہئے۔ کرنا منصفانہ برتاؤ ميں مراحل تمام کے

  ملک بيرون اور پر طور مقامی جسے ،(چارڻر) چارڻر کا برتاؤ منصفانہ ساته کے صارفين

سطح کے اصولوں سے تيار کيا گيا یاچھے اعل کےG20 بينکاری مشقوں اور مالياتی صارف تحفظ 
ٰ 

 

 عمل اور تائيد کی اصول کے برتاؤ منصفانہ سے صارفين سے جانب کی بينکوں کے کانگ ہانگ ، ہے

 مقصود لئے کے صارفين فروش خورده پر طور بنيادی چارڻر ہے۔ عزم ايک لئے کے کرنے درآمد

 موجوده درميان کے صارفين کے ان اور بينکوں يا ضوابط و قواعد يا قانون موجوده اسے اور ہے

 ہے۔ گيا کيا بنايا لئے کے کرنے، تبديل کہ نہ کرنے، مکمل کو ضوابط و شرائط

 

 اصول

 

F 0ہيں کرتے عہد کا کرنے نافذ اور کرنے تائيد کی اصولوں ذيل مندرجہ کنندگان دستخط پر چارڻر 

 

 بنايا لئے کے کرنے پورا کو ضروريات کی صارفين کو مصنوعات اور خدمات کی بينکاری 1.

 سے کرنے پيشکش کی مصنوعات يا مشوره خدمات، کو صارفين کو بينکوں چاہئے۔ جانا

 يا فراہمی کی مشوره چاہئے۔ لگانا اندازه کا ضروريات اور صالحيتوں مالياتی کی ان قبل

 کے ان چاہئيے، جانا رکها مدنظر کو مفاد کے صارفين ميں فروخت کی مصنوعات مالياتی

 پيچيدگی کی مصنوعات يا خدمات کی بينکاری کرده سوال اور سے حوالے کے پروفائلز

 چاہئے۔ کرنا غور ميں بارے کے

 

 خصوصيات، کليدی سميت، چارجز يا کميشن فيسوں، بهی کسی الگو پر صارفين کو بينکوں2.

 چاہيئے۔ کرنی وضاحت اور تعين پر طور واضح کا شرائط کی مصنوعات اور خطرات

___________________________ 

 مثالوں عمومی کچه لئے کے کرنے تائيد کی نفاذ کے اصولوں اور ہے کرتا تعين کا اصولوں کے سطح اعٰلی چارڻر1

 گی۔ جائے کی چيت بات مزيد درميان کے حکام مالياتی کانگ ہانگ اور بينکوں سے حوالے کے کرنے اجراء کا



2 

 

 

 معلومات مناسب کو صارفين بعد کے اس اور دوران، اس پہلے، سے  لمحہ کے فروخت

 چاہئے۔ جانی کی فراہم

 

 فہم قابل اور درست کو معلومات اور مندرجات تشہيراتی تمام کرده ڈيزائن لئے کے صارفين3.

 چاہئے۔ بچنا سے طريقوں کے مارکيڻنگ يا نمائندگی کن گمراه چاہئے۔ ہونا

 

 کو صارفين لئے کے کرنے تالش ازالہ کرنے، شکايات کرانے، جمع دعوے کو بينکوں 4.

 پر صارفين لئے کے کرنے تبديل کو بينکوں اور چاہئے، کرنے فراہم چينلز مناسب

 چاہئے۔ کرنا نہيں الگو کو رکاوڻوں غيرمناسب

 

 عوام کو ہيں، ملوث ميں مارکيٹ خورده پر پيمانے بڑے جو بينک موجود ميں کانگ ہانگ 5.

 بنيادی ہوئے، ديتے توجہ خصوصی پر ضروريات کی گروپوں زدپذير قابل کو اراکين کے

 کہ ہوئے کرتے تسليم يہ چاہئے۔ کرنی فراہم رسائی مناسب تک خدمات کی بينکاری

 کے دينے فروغ کو خواندگی مالياتی کو بينکوں ہيں، رکهتے دارياں ذمہ اپنی خود صارفين

 ہونا شامل ساته کے ہولڈرز اسڻيک ميں تعليم مالياتی اور اداروں یانتظام ، حکومت لئے

 __چاہئے۔


