य�द यो उल्था ग�रएको दस्तावेज र यसको अंग्रेजी/�चनीयाँ संस्करणमा कुनै �भन्नता भएमा वा
बाझीएमा अंग्रेजी/�चनीयाँ संस्करण मान्य हुनेछ ।

�ाहकलाई िनष्पक्ष �वहार गनुह
र् ोस् सम्बन्धी वडाप�
�ाहकको आत्मिव�ास र भरोषा ब�कह�को दीघर्कालीन िवकासका आधारिशला �न, जसले ब��कङ
स्थाियत्वलाई �व�र्न गछर् र एिसयाको सवर्�े� (ि�िमयर) अन्तरार्ि�य िव�ीय के न्�को �पमा रहेको
हङकङको स्थानलाई सुदढृ बनाउन म�त गछर् । �ाहकह�को आत्मिव�ास र भरोषा िज� र कायम
रा� ब�कह�ले �ाहकह�लाई उनीह�सँगको सबै स्तरका सम्बन्धमा िनष्पक्ष ढंगले �वहार गनुर्पछर् ।
�ाहकलाइर् िनष्पक्ष �वहार वडाप� (वडाप�), जुन स्थानीय र वैदिे शक असल ब��कङ अभ्यास र
िव�ीय उपभो�ा संरक्षण सम्बिन्ध G20 उ� स्तरीय िस�ान्तह�मा आधा�रत छ, हङकङका
ब�कह�को �ाहकह�लाई िनष्पक्ष ढंगले �वहार गन� िस�ान्तलाई समथर्न गन� र कायार्न्वयन गन�
�ितब�ता हो । वडाप� मुख्यतया खु�ा �ाहकह� (�रटेल कन्सुमर) �ित लिक्षत छ र हालको कानून
वा िनयमनह� वा ब�क र उनीह�का �ाहकह�बीचको हालको सतर् तथा वन्देजह�लाइर् प�रवतर्न गन�
नभइर् पूरकको �पमा कामगन� उ�ेशयले तजूर्मा (िडजाइन) ग�रएको हो ।

िस�ान्तह�
वडाप�का हस्ताक्षरकतार्ह�ले िन�िलिखत िस�ान्तह�को समथर्न र कायार्न्वयन गनर् �ितज्ञा गदर्छन्
0

1:

1. ब��कङ सेवा र �डक्ट (products) ह� �ाहकह�का आवश्यकताह� पूरा गनर् िडजाइन
ग�रएको �नुपछर् । ब�कह�ले �ाहकह�लाई सेवा, सुझाव वा �डक्ट

�स्ताव गनुर्अिघ

�ाहकह�को िव�ीय सक्षमता र आवश्यकताह�लाई मूल्यांकन गनुर्पछर् । सुझाव वा िव�ीय

1

वडाप�ले उ� स्तरका िस�ान्तह� तय गरे को छ र िस�ान्तह�को कायार्न्वयन गनर्का लािग के ही आम उदाहरणह�

जारी गन� सम्बन्धमा ब�क र हङकङ मिनटरी अथोरीटी बीच थप छलफलह� ग�रनेछ ।

1

उत्पादनह�को िब��को

�ावधानमा �ाहकह�को �ोफाइल र ब��कङ सेवा वा

उत्पादनह�ह�को ज�टलताका ��लाई ख्याल गरी �ाहकह�को िहतलाइर् ध्यान �दनुपछर् ।

2. ब�कह�ले �ाहकह�लाई ला�े शुल्क, किमसन वा अन्य शुल्कह� लगायत मुख्य िवशेषता,
�डक्टह�को जोिखम र सतर् तथा वन्देज �� तथा

स्प��पमा उल्लेख

गनुर्पछर् ।

�ाहकह�लाई िब�� गनुर्अिघ, िब�� गदार्को दौरान र िब��पिछ उिचत जानकारी उपलब्ध
गराइएको �नुपछर् ।

3. �ाहकह�लाई लिक्षतगरी िडजाइन ग�रएको �व�र्नात्मक साम�ीह� र जानकारी सही (�ठक)
र बुझ्न स�कने खालको �नुपछर् । �ामक वणर्न वा बजारीकरणका अभ्यासह�लाइर् रो�ु पछर् ।

4. ब�कह�ले �ाहकह�लाई दाबी बुझाउने, उजुरी गन�, समाधानको उपाय खोजी गन� उिचत मागर्
(च्यानल)ह� उपलब्ध गराउनुपछर् र �ाहकह�लाई ब�कह� बदल्ने हकमा अनुिचत अवरोधह�
लाद्नु �ँदन
ै ।

5. अितसंवद
े नशील (कमजोर) समूहह�को आवश्कताह�मा िवशेष ध्यान �दंद,ै वृहद्

खु�ा

बजारमा संल� हङकङका ब�कह�ले समुदायका सदस्यह�लाई आधारभूत ब��कङ सेवाह�मा
उिचत प�ँच उपलब्ध गराउनुपछर् । �ाहकह�को पिन आफ्ना िजम्मेवारीह� �न्छन् भ�े
कु रालाइर् पिहचान गद� ब�कह�ले िव�ीय साक्षरताको �व�र्न गनर्का लािग सरकार,
िनयमनकारी िनकाय र अन्य िव�ीय सरोकारवालाह�का बलह�सँग संग�ठत भएर काम
गनुप
र् छर् ।
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