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यदि यो उल्था गरिएको िस्तावजे ि यसको अगं्रजेी/चिनीयााँ ससं्किणमा कुन ैचिन्नता िएमा वा बाझीएमा 

अंग्रजेी/चिनीयााँ ससं्किण मान्य हुनछे। 

 

ग्राहकलाई चनष्पक्ष व्यवहाि गनुहुोस ्सम्बन्धी वडापत्र 

ग्राहकको आत्मचवश्वास ि ििोषा बैंकहरूको िीर्ुकालीन चवकासका आधािचिला हुन,् जसले बैंदकङ 

स्थाचयत्वलाई प्रवर्द्नु गछु ि एचसयाको सवुशे्रष्ठ (चप्रचमयि) अन्तिाुचिय चवचिय केन्रको रूपमा िहकेो हङकङको 

स्थानलाई सुिढृ बनाउन मद्दत गछु । ग्राहकहरूको आत्मचवश्वास ि ििोषा चजत्न ि कायम िाख्न बैंकहरूल े

ग्राहकहरूलाई उनीहरूसाँगको सबै स्तिका सम्बन्धमा चनष्पक्ष ढंगले व्यवहाि गनुुपछु । 

 

ग्राहकलाई चनष्पक्ष व्यवहाि वडापत्र (वडापत्र), जुन स्थानीय ि वैिचेिक असल बैंदकङ अभ्यास ि चवचिय 

उपिोक्ता संिक्षण सम्बचन्ध G20 उच्च स्तिीय चसर्द्ान्तहरूमा आधारित छ, हङकङका बैंकहरूको ग्राहकहरूलाई 

चनष्पक्ष ढंगले व्यवहाि गन ेचसर्द्ान्तलाई समथुन गन ेि कायाुन्वयन गने प्रचतबर्द्ता हो । वडापत्र मुख्यतया खुरा 

ग्राहकहरू (रिटेल कन्सुमि) प्रचत लचक्षत छ ि हालको काननू वा चनयमनहरु वा बैंक ि उनीहरूका 

ग्राहकहरूबीिको हालको सतु तथा वन्िजेहरूलाई परिवतुन गने निई पूिकको रूपमा कामगने उद्दिेयले तजूुमा 

(चडजाइन) गरिएको हो । 

 

 

चसर्द्ान्तहरू 

 

वडापत्रका हस्ताक्षिकताुहरूले चनम्नचलचखत चसर्द्ान्तहरूको समथुन ि कायाुन्वयन गनु प्रचतज्ञा गिछुन्1:  

 

1.  बैंदकङ सेवा ि प्रडक्ट (products) हरू ग्राहकहरूका आवश्यकताहरू पूिा गनु चडजाइन 

गरिएको हुनुपछु । बैंकहरूले ग्राहकहरूलाई सेवा, सुझाव वा प्रडक्ट प्रस्ताव गनुुअचर् 

ग्राहकहरूको चविीय सक्षमता ि आवश्यकताहरूलाई मूल्यांकन गनुुपछु । सुझाव वा चवचिय 

उत्पािहरूको चबक्रीको प्रावधानमा ग्राहकहरूको प्रोफाइल ि बैंदकङ सेवा वा उत्पािनहरूको 

जरटलताका प्रश्नलाई ख्याल गिी ग्राहकको चहतलाई ध्यान दिनुपछु । 

                                                           

1 वडापत्रल ेउच्च स्तिका चसद्दान्तहरू तय गिेको छ ि चसर्द्ान्तहरूको कायाुन्वयन गनुका लाचग केही आम उिािणहरु 

जािी गने सम्बन्धमा बैंक ि हङकङ मचनटिी अथोिीरट बीि थप छलफलहरू गरिनेछ। 
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2. बैंकहरूले ग्राहकहरूलाई लाग्ने िुल्क, कचमसन वा अन्य िुल्कहरू लगायत मुख्य चविेषता, 

प्रडक्टहरूको जोचखम ि सतु तथा वन्िजे प्रष्ट तथा स्पष्टरूपमा उल्लेख गनुुपछु । ग्राहकहरूलाई 

चबक्री गनुुअचर्, चबक्री गिाुको िौिान ि चबक्रीपचछ उचित जानकािी उपलब्ध गिाइएको 

हुनुपछु । 

3. ग्राहकहरूलाई लचक्षतगिी चडजाइन गरिएको प्रवर्द्नुात्मक सामग्रीहरू ि जानकािी सही (रिक) 

ि बुझ्न सदकने खालको हुनुपछु । भ्रामक वणुन वा बजािीकिण अभ्यासहरूलाई िोकु्नपछु । 

 

4. बैंकहरूले ग्राहकहरूलाई िाबी बुझाउने, उजुिी गने, समाधानको उपाय खोजी गन ेउचित मागु 

(च्यानल)हरू उपलब्ध गिाउनुपछु ि ग्राहकहरूलाई बैंकहरू बिल्ने हकमा अनुचित अविोधहरू 

लाद्नु हुाँिनै । 

 

5. अचतसंवेिनिील (कमजोि) समूहहरूको आवश्यकताहरूमा चविेष ध्यान दिाँि,ै वृहत खुरा 

बजािमा संलग्न हङकङका बैंकहरूले समुिायका सिस्यहरूलाई आधाििूत बैंदकङ सेवाहरूमा 

उचित पहुाँि उपलब्ध गिाउनुपछु । ग्राहकहरूको पचन आफ्ना चजम्मेवािीहरू हुन्छन िने्न 

कुिालाई पचहिान गि ैबैंकहरूले चविीय साक्षिताको प्रवर्द्नु गनुका लाचग सिकाि, 

चनयमनकािी चनकाय ि अन्य चवचिय सिोकािवालाहरूका बलहरूसाँग संगरित िएि काम 

गनुुपछु । 


