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ਜੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼਼ੀ/ਚ਼ੀਨ਼ੀ ਸੰਸਕਰਨ ਦ ੇਵਵਚਕਾਰ ਕਈੋ ਬੇਮੇਲ ਜਾਾਂ ਵਵਵਾਦ ਹ ੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼਼ੀ/ਚ਼ੀਨ਼ੀ 

ਸੰਸਕਰਨ ਮੰਵਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਖਾਤਾ ਖਲੋਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਖੱ-ਰਖਾਅ ਬਾਰ ੇਫਾਇਦਮੇਦੰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ 

 

ਖਾਤਾ ਖਲੋਹਣਾ ਅਤੇ ਰਖੱ-ਰਖਾਅ ਕਰਨਾਾ 

 

ਹਾਲ ਹ਼ੀ ਦੇ ਸਾਲਾਾਂ ਵਵੱਚ, ਗੈਰਕਾਨ ੰਨ਼ੀ ਗਤ਼ੀਵਵਧ਼ੀਆਾਂ ਵਜਹਨਾਾਂ ਵਵੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਅੱਤਵਾਦ਼ੀ 

ਗਤ਼ੀਵਵਧ਼ੀਆਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲ ਕਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਲੜਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰ਼ੀ ਪੱਧਰ 

‘ਤੇ ਵੱਡ਼ੀਆਾਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਸ਼ ਰ  ਹੋ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। ਇਸਨੇ, ਵ ੰਨ-ਵ ੰਨ ਪਰਤ਼ੀਬੰਧਕਾਰ਼ੀ ਵਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਕਾਾਂ ਨ ੰ ਸਾਧਾਰਨ 

ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦ ੇਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨ ੰ ਫਾਈਨਾਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਵਰੋਧ਼ੀ (AML/CFT) ਵਨਯੰਤਰਣਾਾਂ 

ਨ ੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਡ ੰਘ਼ੀ ਛਾਣਬ਼ੀਣ 

(CDD) ਪਰਵਕਵਰਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ ਇਸਲਈ, ਪੰਜ ਜਾਾਂ ਦੱਸ ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਾਂ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ, ਚਾਲ  ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ ਦ਼ੀ 

ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਾਕਈ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਵਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। 

 

ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਵਤਵਰਕਤ, ਕ ਝ ਬੈਂਕਾਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਮ ੱਖ ਦਫਤਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਵਵਦੇਸ਼਼ੀ ਅਵਧਕਾਰਤਾਵਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮ਼ੀ 

ਬਣਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਜਾਾਂ ਵਮਆਰਾਾਂ ਦਾ ਅਨ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਵ਼ੀ ਹ ੰਦ਼ੀ ਹੈ।  ਇਸਲਈ, ਇਹਨਾਾਂ ਬੈਂਕ 

ਦ਼ੀਆਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ ਦ਼ੀਆਾਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀਆਾਂ ਹਨ।  ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣਾ ਚਾਹ ੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ 

ਤ ਹਾਡ਼ੀਆਾਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਨ ਕ ਲ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦ਼ੀ ਤ ਲਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਾਂ ਨ ੰ ਚ ਣਨ ਲਈ ਕਈ ਬੈਂਕਾਾ 

ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹੌਂਗ ਕੌਂਗ ਵਵੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ 

ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕ ਝ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਅਤੇ ਸ ਝਾਅ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

 

ਜੇ ਤ ਹਾਡ ੇਕੋਲ ਖਾਲਾ ਖਲੋਹਣ, ਰਖੱ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਨ ੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧ਼ੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਜਾਾਂ 

ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ HKMA ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ  

ਈਮੇਲ: accountopening@hkma.gov.hk 

 

 

1. ਖਾਤਾ ਖਲੋਹਣ ਦ਼ੀ ਪਰਵਕਵਰਆ 

 

ਬੈਂਕਾਾਂ ਨ ੰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲਹਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਵਪਛੋਕੜ ਦ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਨ ੰ ਸਮਝਣ ਲਈ CDD 

ਕਰਾਉਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹ ੰਦ਼ੀ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਨ  ੰਉਵਚਤ ਬੈਂਵਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਵੱਚ 

mailto:accountopening@hkma.gov.hk
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ਮਦਦ ਵਮਲਦ਼ੀ ਹੈ।  ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਨਰ ਰ ਕਰਵਦਆਾਂ ਵਕ ਗਰਾਹਕ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ CDD ਪਰਵਕਵਰਆ ਕਰਾਉਣ 

ਲਈ ਇਸ ਨ ੰ ਬਥੇਰ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਪਰਦਾਨ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਲ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਲਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ ਦ਼ੀ ਪਰਵਕਵਰਆ 

ਕਈ ਵਦਨਾਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਪ ਰ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। 

 

 

ਸਾਰੇ ਲੋੜ਼ੀਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ੋਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਵਵਖੇ ਵਸੱਧ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ/ਮੋਬਾਈਲ 

ਐਪਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਐਪਲ਼ੀਕਸ਼ੇਨਾਾਂ ਸਬਵਮਟ ਕਰ ੋ  

ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਅੰਦਰ ਨ਼ੀ ਮਨਜ਼ ਰ਼ੀ 

ਅਵਤਵਰਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ/ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਨ ੰ ਸਬਵਮਟ ਕਰ ੋ(ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ) 

ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਐਪਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤ਼ੀਜੇ ਦ਼ੀ ਸ ਚਨਾ 

 

 

2. ਲੋੜੀਂਦ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ 

 

ਹੋਰ ਵਵੱਤ਼ੀ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਹੌਂਗ ਕੌਂਗ ਦੇ ਬੈਂਕਾਾਂ ਕੋਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰ ਪ਼ੀ 

ਜਾਾਂਚ-ਸ ਚ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹ ੰਦ਼ੀ ਹ,ੈ ਵਕਉਂਵਕ ਵਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਬੈਂਕ ਆਪਣ਼ੀਆਾਂ ਖ ਦ ਦ਼ੀਆਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ ਨ਼ੀਤ਼ੀਆਾਂ ਅਤੇ 

ਜੋਖਮ ਆਕਲਨਾਾਂ ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ ਨ਼ੀਤ਼ੀਆਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।  ਹੋਰ ਤਾਾਂ ਹੋਰ, ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਵਤਵਰਕਤ, ਕ ਝ 

ਬੈਂਕਾਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਮ ਖੱ ਦਫਤਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਵਵਦੇਸ਼਼ੀ ਅਵਧਕਾਰਤਾਵਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮ਼ੀ ਬਣਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਜਾਾਂ 

ਵਮਆਰਾਾਂ ਦਾ ਅਨ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਵ਼ੀ ਹ ੰਦ਼ੀ ਹੈ।  ਇਸਲਈ, ਇਹਨਾਾਂ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਖੋਲਹਣ ਲਈ 

ਲੋੜੀਂਦ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਵਖੱ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। 

 

ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਬੈਂਕ ਵਨੱਜ਼ੀ ਜਾਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਂਕ ਖਾਵਤਆਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ ਐਪਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦ ੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ 

ਵਲਖ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੰ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ: 

 

(a) ਵਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਗਰਾਹਕ:  

(i) ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:  

(A) ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਾਰਡ 

ਵਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਗਰਾਹਕ 
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰਾਹਕ 

(ਪ ੱਛ ਵਗੱਛ/ਅਪੌਇੰਟਮੇਂਟ ਔਨਲਾਈਨ/ਫੋਨ 

ਦ ਆਰਾ ਅਗਾਊਂ ਹ਼ੀ ਲੈਣ ਦ਼ੀ ਸਲਾਹ 

ਵਦੱਤ਼ੀ) 
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(B) ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

(ii) ਵਰਹਾਇਸ਼਼ੀ ਪਤ ੇਦ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ: 

ਸ਼ੱਕ ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਨ ੰ, ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਦੇ ਤਵਹਤ ਵਕਸੇ ਗਰਾਹਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ 

ਵਰਹਾਇਸ਼਼ੀ ਪਤ ੇਦ਼ੀ ਤਸਦ਼ੀਕ (ਉਗਰਾਹ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵੱਚ) ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ 

ਲਈ, ਸਮ ਵਹਕ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ, ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਜਾਾਂ ਵਵਦੇਸ਼਼ੀ ਕਾਨ ੰਨ਼ੀ ਅਤੇ ਵਨਯਾਮਕ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ)।  ਅਵਜਹੇ 

ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਵਵੱਚ, ਬੈਂਕ ਨ ੰ ਗਰਾਹਕ ਨ ੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪਤ ੇਦ਼ੀ ਤਸਦ਼ੀਕ਼ੀ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।  

 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵਕ ਉਪਰਕੋਤ ਦਸੱੇ ਅਨ ਸਾਰ ਖਾਤਾ ਖਲੋਹਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਵਸਰਫ ਹਵਾਲੇ ਲਈ 

ਹ।ੈ  ਅਸਲ ਹਾਲਾਤਾਾਂ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਵਪਛਕੋੜ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, ਬਨੇਤ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਾਂ ਬੈਂਵਕਗੰ ਸਵੇਾਵਾਾਂ, ਆਵਦ) 

ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਜਖੋਮ ਆਕਲਨਾਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਹਰੋ 

ਵਕਸਮਾਾਂ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂ ਅਵਤਵਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਅਤ ੇਵਲਖਤ਼ੀ ਦਸਤਾਵਜੇ਼ ਸਬਵਮਟ ਕਰਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) ਅਤੇ Automatic Exchange of Financial 

Account Information (AEOI) ਆਵਦ ਨਾਲ ਸਬਧੰਤ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵਜੇ਼।  ਗਰਾਹਕ ਲੋੜੀਂਦ਼ੀ 

ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦੇ ਸਬਧੰਤ ਅਵਧਕਾਰ਼ੀਆਾਂ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ 

ਵਬੈਸਾਈਟਾਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।   

 

(b) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰਾਹਕ:  

(i) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:  

(A) ਸ਼ ਰ  ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟ਼ੀਵਫਕੇਟ  

(B) ਵਕਸੇ ਕੰਪਨ਼ੀ ਦ਼ੀ ਰਵਜਸਟਰ਼ੀ ਵਲੋਂ  ਵਰਪੋਰਟ 

(C) ਅਹ ਦੇਦਾਰ਼ੀ ਦਾ ਸਰਟ਼ੀਵਫਕੇਟ 

(D) ਵਧ਼ੀਆ ਪਦਵ਼ੀੀ਼ ਦਾ ਸਰਟ਼ੀਵਫਕੇਟ 

(E) ਰਵਜਸਟਰ਼ੀ ਦਾ ਵਰਕਾਰੜ 

(F) ਵਸ਼ੀਕ ੇਦਾ ਸਾਾਂਝਦਾਰ਼ੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਾਂ 

(G) ਸੰਵਵਧਾਵਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

(ii) ਰਵਜਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦ਼ੀ ਮ ੱਖ ਥਾਾਂ ਦੇ ਪਤ ੇਦ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ (ਜੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਦਫਤਰ 

ਦ ੇਪਤ ੇਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹ)ੈ 

(iii) ਲਾਹੇਵੰਦ ਮਾਲਕ(ਕਾਾਂ) ਦ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: 

(A) ਲਾਹੇਵੰਦ ਮਾਲਕ(ਕਾਾਂ) ਦਾ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
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(B) ਮਾਲਕ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਅਤੇ ਕੰਪਨ਼ੀ ਦ਼ੀ ਵਨਯੰਤਰਣ ਬਣਤਰ 

(iv) ਖਾਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਨਯਤ ਵਕਸਮ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: 

(A) ਖਾਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 

(B) ਖਾਤੇ ਦ਼ੀਆਾਂ ਅਪੇਵਖਅਤ ਗਤ਼ੀਵਵਧ਼ੀਆਾਂ 

(C) ਕਾਰੋਬਾਰ ਦ਼ੀ ਵਕਸਮ ਅਤੇ ਸਚੰਾਲਨ ਦਾ ਸਾਧਨ 

(v) ਗਰਾਹਕ ਦ਼ੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਵਅਕਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: 

(A) ਗਰਾਹਕ ਦ਼ੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

(B) ਅਵਧਕਾਰ-ਸੌਂਪਣ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵਕ ਉਪਰਕੋਤ ਦਸੱੇ ਅਨ ਸਾਰ ਖਾਤਾ ਖਲੋਹਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਵਸਰਫ ਹਵਾਲੇ ਲਈ 

ਹ।ੈ  ਅਸਲ ਹਾਲਾਤਾਾਂ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਵਪਛਕੋੜ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, ਬਨੇਤ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਾਂ ਬੈਂਵਕਗੰ ਸਵੇਾਵਾਾਂ, ਆਵਦ) 

ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਜਖੋਮ ਆਕਲਨਾਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਹਰੋ 

ਵਕਸਮਾਾਂ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂ ਅਵਤਵਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਅਤ ੇਵਲਖਤ਼ੀ ਦਸਤਾਵਜੇ਼ ਸਬਵਮਟ ਕਰਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) ਅਤੇ Automatic Exchange of Financial 

Account Information (AEOI) ਆਵਦ ਨਾਲ ਸਬਧੰਤ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵਜੇ਼।  ਗਰਾਹਕ ਲੋੜੀਂਦ਼ੀ 

ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦੇ ਸਬਧੰਤ ਅਵਧਕਾਰ਼ੀਆਾਂ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ 

ਵਬੈਸਾਈਟਾਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 

 

3. ਜੇ ਐਪਲ਼ੀਕਸ਼ੇਨ ਅਸਵ਼ੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦ਼ੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕ਼ੀ?  

(a) ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਬੈਂਕਾਾਂ ਨ ੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਐਪਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ਨ ੰ ਅਸਵ਼ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨੇ ਚਾਹ਼ੀਦੇ ਹਨ।  ਹੋਰ ਤਾਾਂ ਹੋਰ, ਬੈਂਕਾਾਂ ਨੇ ਅਸਫਲ ਐਪਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ਲਈ ਪੜਚੋਲ ਵਿਆ-ਪਰਣਾਲ਼ੀ 

ਸਥਾਵਪਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ।  ਅਸਵ਼ੀਕਾਰ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ ਵਬਨੈਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਾਂ ਨ ੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ ਦ਼ੀਆਾਂ 

ਐਪਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ ਦ ਬਾਰਾ ਮ ਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

(b) ਖਾਤਾ ਖਲੋਹਣ ਲਈ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਓ।  ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵ ੇਦੇਖੋ  

(c) ਵਟੱਪਣ਼ੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਪ ੱਛ ਵਗੱਛ ਕਰਨ ਲਈ HKMA (ਈਮੇਲ: accountopening@hkma.gov.hk) 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

 

 

4. ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਨ ੰ ਅੱਪਡਟੇ ਕਰਨਾ 

https://www.hkma.gov.hk/eng/smart-consumers/account-opening/what-if-the-application-is-rejected/
https://www.hkma.gov.hk/eng/smart-consumers/account-opening/contact-details-of-banks/
mailto:accountopening@hkma.gov.hk
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AML/CFT ਵਵਚਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰ਼ੀ ਵਮਆਰਾਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਐਪਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ CDD ਪਰਵਕਵਰਆ ਨ ੰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਵਤਵਰਕਤ, ਬੈਂਕਾਾਂ ਨ ੰ ਵਨਯਵਮਤ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਗਰਾਹਕਾਾਂ 

ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹ ੰਦ਼ੀ ਹੈ।  ਪੜਚੋਲ ਦ਼ੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ 

ਅਤੇ ਸ਼ੀਮਾ ਸਬੰਧਤ ਗਰਾਹਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪਰੋਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਵਨਰ ਰ ਕਰੇਗ਼ੀ।  ਇਸਲਈ, ਤ ਸੀਂ ਬੈਂਕਾਾਂ ਵਲੋਂ  ਪੱਤਰ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਤ ਹਾਨ ੰ ਗਰਾਹਕ ਦ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਜਾਾਂ ਖਾਤੇ ਦ਼ੀਆਾਂ ਗਤ਼ੀਵਵਧ਼ੀਆਾਂ ਨ ੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦ਼ੀ 

ਲੋੜ ਹ ੰਦ਼ੀ ਹੈ,  ਾਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਵਤਆਾਂ ਨ ੰ ਕਈ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ।  ਇਸਦ ੇਬਾਵਜ ਦ, ਬੈਂਕਾਾਂ ਨ ੰ 

ਇਸ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਵੱਚ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਦ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ।  ਜੇ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਨ ੰ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ 

ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀਆਾਂ ਨ ੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮ ਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਾਂ ਨ ੰ ਕਾਲ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਵਬਲਕ ਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਨਾ ਵਸਰਫ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਨ ੰ ਧੋਖਾਧੜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਵੱਤ਼ੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਵੱਚ 

ਬੈਂਕਾਾਂ ਦ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰਦ਼ੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਾਂ ਨ ੰ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਨ ੰ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯਗੋ ਬਣਾਉਂਦ਼ੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਸ  ਤੋਂ ਉਵਚਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਉਤਪਾਦ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। 

 

 

5. ਬੈਂਕਾਾਂ ਨ ੰ ਹਠੇ ਵਲਵਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ...  

 

1. CDD ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਬੈਂਕਾਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਨ ੰ ਬੇਤ ਕ਼ੀਆਾਂ ਬੇਨਤ਼ੀਆਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ਼ੀਆਾਂ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀਆਾਂ 

ਜੋ ਜੋਖਮ ਆਕਲਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਮੇਲ ਜਾਾਂ ਅਸਬੰਧਤ ਹਨ।  ਇਹਨਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ 

ਲਈ: 

(a) ਵਵਦੇਸ਼਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮਾਲਕਾਾਂ ਲਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜੌ ਦ 

ਹੋਣਾ ਜ਼ਰ ਰ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ; 

(b) ਇਹ ਹ ਕਮ ਦੇਣਾ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵਵਦਸ਼ੇ਼ੀ ਕੰਪਨ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੌਂਗ ਕੌਂਗ ਵਵਚਲੇ ਵਕਸੇ ਪਰਮਾਣ਼ੀਕਰਣ 

ਵਵਅਕਤ਼ੀ ਦ ਆਰਾ ਪਰਮਾਵਣਤ ਕ਼ੀਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਹਨ; 

(c) ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨ਼ੀ ਨ ੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਵਪਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨ਼ੀ ਦ਼ੀ ਤਰਹਾਾਂ ਇਸਦ ੇਟਰੈਕ ਵਰਕਾਰਡ, ਵਪਾਰ 

ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ  ਵਵੱਖ ਦ਼ੀ ਆਮਦਨ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤ਼ੀ ਕਰਨ਼ੀ; 

(d) ਸਾਰੇ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਹੌਂਗ ਕੌਂਗ ਵਪਾਰ ਇੰਦਰਾਜ ਸਰਟ਼ੀਵਫਕੇਟ ਦ਼ੀ ਅਪੇਵਖਆ ਕਰਨ਼ੀ ਜਾਾਂ ਸਾਰ਼ੀਆਾਂ 

ਵਵਦੇਸ਼਼ੀ ਕੰਪਨ਼ੀਆਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੌਂਗ ਕੌਂਗ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਬ ਤ ਦ਼ੀ ਅਪੇਵਖਆ ਕਰਨ਼ੀ,  ਾਵੇਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਡੌਲ 

ਜਾਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਹੋਵ;ੇ 
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(e) ਕਈ ਵਾਰ, ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਹਲਾਾਂ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਉੱਤ ੇਵੱਡ਼ੀ ਜਾਾਂ ਬਹ ਤ ਵਵਸਤਾਰ ਵਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ 

ਨ ੰ ਜ਼ਰ ਰ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਜਸਦਾ ਪੇਸ਼ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਾਾਂ ਵਕਸਮ ਦ ਆਰਾ ਪਰਸਤ ਤ ਕ਼ੀਤੇ ਜੋਖਮਾਾਂ 

ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹ ੈ(ਵਜਵੇਂ MPF ਖਾਤਾ, ਛੋਟ਼ੀਆਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ ਵਨਆਦ਼ੀ 

ਬੈਂਵਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਾਂ), ਵਜਸ ਨ ੰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਗਰਾਹਕ ਲਈ ਔਖਾ ਜਾਾਂ ਅਸੰ ਵ ਹ ੰਦਾ ਹੈ; 

(f) ਅਣਉਵਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਚੇਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖਾਤਾ ਖਲੋਹਣਾ ਅਸਵ਼ੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ 

ਵਵਕਰ਼ੀ ਦਾ ਅਪੇਵਖਅਤ ਜਾਾਂ ਵਾਸਤਵਵਕ ਟਰਨਓਵਰ। 

2. ਬੈਂਕਾਾਂ ਨ ੰ ਪੈਵਸਆਾਂ ਦ ੇਪਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਨਵੇਸ਼ ਜਾਾਂ ਬ਼ੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦ਼ੀ ਖਰ਼ੀਦਾਰ਼ੀ ਨ ੰ ਜਾਾਂ ਵੱਡ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਵੱਚ 

ਸ਼ ਰ ਆਤ਼ੀ ਰਕਮ ਜਮਹਾਾਂ ਕਰਨ ਨ ੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖਲੋਹਣ ਦ਼ੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ, ਜਾਾਂ ਇਹਨਾਾਂ 

ਗਤ਼ੀਵਵਧ਼ੀਆਾਂ ਨ ੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖਲੋਹਣ ਦ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਾਂ ਪਰੋਸੈਵਸੰਗ ਸਮੇਂ ਦ ੇਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ। 

 

 

6. HKMA ਦਾ ਰਲੋ 

 

HKMA ਨੇ ਕ ਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਖਾਤਾ ਖਲੋਹਣ ਦ਼ੀ ਸਮੱਵਸਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ 

ਲਈ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚ ੱਕੇ ਹਨ।  ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੌਂਗ ਕੌਂਗ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਤਕੜ਼ੀ AML/CFT ਪੱਧਤ਼ੀ ਨ ੰ ਬਰਕਰਾਰ 

ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨ ੰਨ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਦ਼ੀ ਬ ਵਨਆਦ਼ੀ ਬੈਂਵਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤਕ ਪਹ ੰਚ ਨ ੰ ਕਮਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦ਼ੀ। 

 

(a) ਕ਼ੀ ਹੌਂਗ ਕੌਂਗ ਵਵਚੱ ਖਾਤਾ ਖਲੋਹਣ ਦ਼ੀ ਸਮਵੱਸਆ ਚਲੱ ਰਹ਼ੀ ਹੈ?  

 

HKMA ਦ ਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਾਂ ਵਟੱਪਣ਼ੀਆਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤ,ੇ ਵਵਦੇਸ਼਼ੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ-

ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਾਂ (SMEs) ਅਤੇ ਨਵ਼ੀਆਾਂ ਬਣ਼ੀਆਾਂ ਕੰਪਨ਼ੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਸਾਮਹਣਾ 

ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦ਼ੀਆਾਂ ਸਮਵੱਸਆਵਾਾਂ ਪ ਰੇ ਉਦਯੋਗ ਦ਼ੀ ਸਮੱਵਸਆ ਹ ੰਦ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦ਼ੀ।  ਇਹ ਸਮੱਵਸਆ ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਦ ੋ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰ਼ੀ ਬੈਂਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ ਦ਼ੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹ਼ੀਆਾਂ ਕਈ ਕੰਪਨ਼ੀਆਾਂ 

ਲਈ ਪਵਹਲ਼ੀ ਥਾਾਂ ਹ ੰਦੇ ਹਨ।  HKMA ਦ ਆਰਾ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਵੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਾਂ ਨ ੰ “ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ 

ਵਵੱਤ਼ੀ ਸਮਾਵੇਸ਼” ਉੱਤ ੇਇੱਕ ਸਰਕ ਲਰ ਜਾਰ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸਵਥਤ਼ੀ ਵਵੱਚ ਕ ਝ ਸ ਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

 

(b) ਖਾਤਾ ਖਲੋਣ ਦ਼ੀ ਸਮਵੱਸਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਲਈ HKMA ਨੇ ਕ਼ੀ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ? 

 

https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2016/20160908e1.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2016/20160908e1.pdf
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HKMA ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲਹਣ ਵਵਚਲ਼ੀਆਾਂ ਮ ਸ਼ਕਲਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਵਸਆ ਨ ੰ ਬਹ ਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਦੰਦਾ ਹ,ੈ 

ਅਤੇ ਹੇਠ ਹਲਖੇ ਸਮੇਤ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋ-ਅੱਪ ਕੰਮ ਨ ੰ ਚਾਲ  ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ:  

(i) ਅਸੀਂ ਸਵਥਤ਼ੀ ਨ ੰ ਡ ੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ ਰ਼ੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਵਦੇਸ਼਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਰਸ ਚੈਂਬਰਾਾਂ ਅਤੇ 

SME ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨਾਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਹੱਸੇਦਾਰਾਾਂ ਨ ੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲਹਣ ਵਵੱਚ ਮ ਸ਼ਕਲਾਾਂ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਇਕੱਤਰ ਕ਼ੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਨ ਸਾਰ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਦ਼ੀ 

ਪੈਰਵਾਈ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ। 

(ii) HKMA ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨ ੰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਾਂ ਲਈ “ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਵੱਤ਼ੀ ਸਮਾਵੇਸ਼” ਉੱਤੇ ਇੱਕ 

ਸਰਕ ਲਰ ਜਾਰ਼ੀ ਕ਼ੀਤਾ, ਅਤੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਵਕ ਬੈਂਕਾਾਂ ਨ ੰ ਖਾਤਾ ਖਲੋਹਣ ਸਬੰਧ਼ੀ ਐਪਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ 

ਲਈ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਲਈ ਚਾਲ  ਸਵਹਯੋਗ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਇੱਕ “ਜੋਖਮ-ਆਧਾਵਰਤ” 

ਢ ਕਾਅ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।  ਬੈਂਕਾਾਂ ਨ ੰ ਸਾਰੇ ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ  ਾਵ਼ੀ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਹਲਖੇ ਸਮਤੇ, 

ਮ ਨਾਸਬ ਅਤੇ ਵਨਰਪੱਖ ਵਵਵਹਾਰ ਨ ੰ ਵ਼ੀ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ: 

(A) CDD ਪਰਵਕਵਰਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਅਤੇ ਵਲਖਤ਼ੀ ਦਸਤਾਵਜੇ਼ਾਾਂ ਨ ੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਤੈਅ 

ਕਰਕੇ, ਬੇਨਤ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ ਤਰਕਪ ਰਣ ਵਵਆਵਖਆ ਨ ੰ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਨ ੰ ਕਦਮ 

ਚ ੱਕਣ ਜਾਾਂ ਵਵਕਲਪਾਾਂ ਨ ੰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ ਅਤੇ CDD ਪਰਵਕਵਰਆ 

ਦ਼ੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਨ ੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਜੋ CDD ਪਰਵਕਵਰਆ ਨ ੰ ਸੰਤ ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹ,ੈ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਪੜਚੋਲ ਵਿਆ-ਪਰਣਾਲ਼ੀ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨਾ;  

(B) ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਨ ੰ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ ਐਪਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ਦ਼ੀ ਤਰੱਕ਼ੀ ਬਾਰੇ ਆਰਜ਼਼ੀ ਅੱਪਡੇਟਾਾਂ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ ਐਪਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਨਤ਼ੀਵਜਆਾਂ ਦ਼ੀ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, 

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਪਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸਵ਼ੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਢ ਕਵੇਂ ਹਣੋ ਵਜੋਂ ਅਸਵ਼ੀਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ 

ਕਾਰਨ ਦੇ ਕੇ, ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਾਵ਼ੀ ਸੰਚਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖੱਣਾ; ਅਤੇ  

(C) ਮ ਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਾਂ ਨ ੰ ਢ ਕਵੀਂ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਮਾਪਾਾਂ 

ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗ  ਹੋਣਾ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ; 

(iii) HKMA ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢ਼ੀਆਾਂ ਕ ਝ CDD ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ਼ੀਕਰਨ ਲਈ, ਅੱਗੇ 

29 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨ ੰ ਅਤੇ 25 ਮਈ 2017 ਨ ੰ “CDD ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਪ ੱਛ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ” ਜਾਰ਼ੀ 

ਕ਼ੀਤੇ।  ਇਹਨਾਾਂ ਅਕਸਰ ਪ ੱਛ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਾਂ ਨ ੰ HKMA ਵਲੋਂ  ਵਮਲ਼ੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ Hong Kong 

Association of Banks ਦ ਆਰਾ “AML/CFT ਦ ੇਸਬੰਧ ਹਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪ ਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਸਵਾਲ” ਵਵੱਚ ਸੰਗਵਠਤ  ਕ਼ੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ 31 ਅਕਤ ਬਰ 2018 (ਆਖਰ਼ੀ ਵਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 

ਨ ੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕ਼ੀਤਾ) ਨ ੰ ਜਾਰ਼ੀ ਕ਼ੀਤਾ ਵਗਆ। 

https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2016/20160908e1.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2016/20160929e1.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-functions/banking-stability/aml-cft/FAQ_amlcft_feb_2021.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-functions/banking-stability/aml-cft/FAQ_amlcft_feb_2021.pdf
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(iv) HKMA ਨੇ 11 ਅਕਤ ਬਰ 2017 ਨ ੰ ਬੈਂਕਾਾਂ ਨ ੰ ਇਹ ਸ ਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕ ਐਂਟ਼ੀ-ਮਨ਼ੀ ਲਾਾਂਡਵਰੰਗ ਅਤੇ 

ਕਾਊਂਟਰ-ਟੈਰਵਰਸਟ ਫਾਈਨਾਾਂਵਸੰਗ (ਅਵਧਕਾਰ-ਪਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਲਈ) ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕ਼ੀਤੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ 

ਵਵੱਚ ਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਤਸਦ਼ੀਕ਼ੀ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਨ ੰ 2018 ਵਵੱਚ ਕਾਨ ੰਨ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਟਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਾਲੇ 

ਪੈਸੇ ਦ਼ੀ ਚੋਰ਼ੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ਼ੀ ਗਤ਼ੀਵਵਧ਼ੀਆਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤ ੇਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ - ਪਤਾ ਤਸਦ਼ੀਕ਼ੀ 

ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਨ ੰ ਵ਼ੀ ਜਾਰ਼ੀ ਕ਼ੀਤਾ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ ਨ ੰ ਅਕਤ ਬਰ 2018 ਵਵੱਚ ਸੋਵਧਆ ਵਗਆ 

ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਾਂ ਨ ੰ ਵਸਰਫ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਦ਼ੀ ਪਤਾ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹ ੰਦ਼ੀ ਹੈ। 

(v) HKMA ਅਤੇ ਬੈਂਵਕੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦ਼ੀਆਾਂ ਵਮਲ਼ੀਆਾਂ-ਜ ਲ਼ੀਆਾਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟ਼ੀਅਰ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਾਂ ਖਾਤਾ 

ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵਜਹਨਾਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰਾਹਕ ਤਜਰਬ ੇਨ ੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ– “ਸਰਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ” (ਜਾਾਂ “SBAs”) – ਨ ੰ 

ਅਪਰੈਲ 2019 ਵਵੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਵਤਵਰਕਤ ਵਵਕਲਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ ਰ  ਕ਼ੀਤਾ 

ਵਗਆ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਲਈ ਵਸਰਫ ਬ ਵਨਆਦ਼ੀ ਬੈਂਵਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹ ਦੰ਼ੀ ਹੈ।  ਸੇਵਾ ਦ਼ੀ ਘੱਟ ਗ ੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ 

ਨਾਲ, SBA ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ ਮ ਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ, ਖਾਤਾ ਖਲੋਹਣ ਲਈ ਘੱਟ 

ਵਵਸਤਰਤ CDD ਮਾਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। 

(vi) HKMA ਨੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਬਾਬਤ ਵਟੱਪਣ਼ੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਾਂ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਲਈ ਇੱਕ 

ਟਾਸਕ ਫੋਕਸ ਵਤਆਰ ਕ਼ੀਤਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਵਹੱਸੇਦਾਰਾਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ HKMA ਦ਼ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 

ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਵਪਤ ਪੰਨੇ ਦਾ ਵਵਕਾਸ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ। 

(vii) HKMA ਨੇ 2018 ਵਵੱਚ ਰਹੱਸਮਈ ਖਰ਼ੀਦਾਰ਼ੀ ਪਰੋਗਰਾਮ (MSP) ਨ ੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ SME ਅਤੇ ਨਸਲ਼ੀ ਅਲਪ-ਸੰਵਖਅਕ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਲਈ 20 ਰ਼ੀਟੇਲ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ ਖਾਤਾ 

ਖੋਲਹਣ ਦ਼ੀਆਾਂ ਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਦੇ ਗਰਾਹਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪਵਹਲ  ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਵਧਆਨ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।  MSP ਬ ਵਨਆਦ਼ੀ 

ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦੇ ਸ ਧਾਰ ਮਾਪਾਾਂ ਅਤੇ ਅਵ ਆਸਾਾਂ ਦ਼ੀ ਪਰ ਾਵਸ਼਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਵਵੱਚ HKMA 

ਦ਼ੀਆਾਂ ਵਨਰ਼ੀਖਣਾਤਮਕ ਗਤ਼ੀਵਵਧ਼ੀਆਾਂ ਨ ੰ ਪ ਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।  HKMA ਨੇ ਬੈਂਵਕੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ 

ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਨਰ਼ੀਖਣਾਾਂ ਨ ੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਜ ਨ 2019 ਨ ੰ ਇੱਕ  ਸਰਕ ਲਰ ਜਾਰ਼ੀ ਕ਼ੀਤਾ ਅਤੇ 

ਕ ਝ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਕ ਝ ਸ ਧਾਰ ਜ਼ਰ ਰ਼ੀ ਬਣਾਏ।  HKMA ਨੇ MSP ਦ ੇਵਨਰ਼ੀਖਣਾਾਂ ਉੱਤ ੇ

ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਦ ੇਨਾਲ ਫੋਲੋ-ਅੱਪ ਕੰਮ ਨ ੰ ਸ਼ ਰ  ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ। 

(viii)8 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨ ੰ ਜਾਰ਼ੀ ਕ਼ੀਤੇ HKMA ਦੇ ਸਰਕ ਲਰ “ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਵੱਤ਼ੀ ਸਮਾਵੇਸ਼” ਦੇ 

ਸਬੰਧ ਵਵੱਚ ਫੋਲੋ-ਅੱਪ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, HKMA ਨੇ SME ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 

AML/CFT ਮਾਪਾਾਂ ਦ਼ੀ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦ਼ੀ ਐਪਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 2017 ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਵਚਕਾਰ ਵਵਸ਼ੇ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕ਼ੀਤਾ।  HKMA ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਏ 

ਮ ੱਖ ਵਨਰ਼ੀਖਣਾਾਂ ਅਤੇ ਵਧ਼ੀਆ ਅਵ ਆਸਾਾਂ ਨ ੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਜ ਨ 2019 ਨ ੰ ਇੱਕ ਸਰਕ ਲਰ ਜਾਰ਼ੀ 

ਕ਼ੀਤਾ। 

https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2017/20171011e1.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2017/20171011e1.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2017/20171011e1.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2019/20190412e1.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/chi/doc/key-information/guidelines-and-circular/2019/20190614c1.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2016/20160908e1.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2019/20190614e2.pdf
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(c) ਬੈਂਕਾਾਂ ਵਲੋਂ  ਖਾਤਾ ਖਲੋਹਣ ਵਵਚੱ “ਜਖੋਮ-ਆਧਾਵਰਤ” ਢ ਕਾਅ ਦਾ ਕ਼ੀ ਮਤਲਬ ਵਨਕਲਦਾ ਹੈ? 

 

“ਜੋਖਮ-ਆਧਾਵਰਤ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਬੈਂਕਾਾਂ ਨ ੰ ਵਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪੱਧਰਾਾਂ ਨ ੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦ਼ੀ ਵਪਛੋਕੜ 

ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਵਨਖੇੜਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨਜ਼ ਰ਼ੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਵੱਚ ਬਸ “ਸਾਵਰਆਾਂ-ਲਈ-ਸਮਾਨ-

ਢੰਗ” ਢ ਕਾਅ ਨ ੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦ਼ੀ ਬਜਾਏ, ਅਨ ਪਾਤਕ ਜੋਖਮ-ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ CDD ਉਪਾਅ ਲਾਗ  ਕਰਨੇ 

ਚਾਹ਼ੀਦੇ ਹਨ। 

 

ਰਾਏ ਜਾਾਂ ਸਵਾਲ  

 

ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲਾ ਖਲੋਹਣ, ਰਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਨ ੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧ਼ੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਜਾਾਂ ਸਵਾਲ 

ਹਨ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ HKMA ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 

ਈਮੇਲ: accountopening@hkma.gov.hk 


