ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ /ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੂਪ �ਤਰ (ਅਨੁ ਵਾਦ) ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਬੇਜੋੜਤਾ
ਜ� ਵਖਰੇਵ� ਹੈ ਤ� ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ/ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ �ਤਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗ ਾ।

ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ
� ਬਾਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ
� ਾ

ਹੁਣੇ ਦੇ ਸਾਲ� ਿਵੱ ਚ, ਮਨੀ ਲ�ਡਿਰੰ ਗ, ਆਤੰ ਕਵਾਦੀ ਫਾਈਨ�ਿਸੰ ਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਸਮੇਤ ਅਵੈਧ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ
ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨ� ਿਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱ ਧਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ, ਇਸਨ� ਬ�ਕ� ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੀ ਲ�ਡਿਰੰ ਗ-ਿਵਰੋਧੀ ਅਤੇ
ਆਤੰ ਕਵਾਦੀ ਫਾਈਨ�ਿਸੰ ਗ-ਿਵਰੋਧੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ� ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਅਤੇ ਨਵ�
ਗਾਹਕ� ਲਈ ਵੱ ਧ ਸਖ਼ਤ ਗਾਹਕ ਉਿਚਤ ਮੁਲ�ਕਣ (ਸੀ.ਡੀ.ਡੀ.) ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸਮੇਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪੰ ਜ ਤ� ਦਸ
ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱ ਚ, ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ
� ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਧ ਜਿਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ
ਿਵੱ ਚ ਲੰਮਾ ਸਮ� ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਰਤ� ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਬ�ਕ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ� (ਹੈਡ ਆੱਿਫਸ�) ਜ� ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਅਥਾੱਿਰਟੀਜ ਵੱ ਲ�
ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਜ� ਿਮਆਰ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨ� ਬ�ਕ� ਦੀਆਂ ਖਾਤਾ
ਖੋਲ�ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ
� ਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਬ�ਕ� ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜ�
ਦੇ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਹੋਣ।
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ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਜ� ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਜ� ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤ�
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਚ.ਕੇ.ਐਮ.ਏ. (HKMA)ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਈਮੇਲ: accountopening@hkma.gov.hk

1. ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਣ
� ਦੀ ਪ�ਿ ਕਿਰਆ

ਬ�ਕ� ਨੂੰ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ�ਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗਾਹਕ� ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ CDD ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬ�ਕ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਬ�ਿਕੰ ਗ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਕੀ ਗਾਹਕ ਨ� ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ CDD ਪ�ਿਕਿਰਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ�ਕ ਨੂੰ ਲੋ ੜ�ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ� ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਕਈ ਿਦਨ�
ਿਵੱ ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕ
(ਪੁਛ-ਿਗਛ/ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ
ਔਨਲਾਈਨ/ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ)

ਸਾਰੇ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱ ਠ� ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਿਸੱ ਧਾ ਬ��ਚ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਇੰ ਟਰਨ�ਟ ਰਾਹ�
ਜਮ�� ਕਰੋ
ਬ�ਕ ਦੀ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ
ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ�� ਕਰੋ (ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ)
ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
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2. ਲੋ ੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੂਜੇ ਿਵੱ ਤੀ ਕ�ਦਰ� ਦੀ ਤਰ��, ਹ�ਗ-ਕ�ਗ ਿਵੱ ਚ ਬ�ਕ� ਕੋਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ
� ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱ ਕੋ-ਿਜਹੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਬ�ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲ�ਕਣ� ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਲੋ ੜ� ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਬ�ਕ� ਨੂੰ ਉਹਨ� ਦੇ
ਹੈਡ-ਆਿਫਸ� ਜ� ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਅਥਾਿਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋ ੜ� ਜ� ਿਮਆਰ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨ� ਬ�ਕ� ਦੀਆਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਥਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬ�ਕ ਿਨ�ਜੀ ਜ� ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬ�ਕ ਖਾਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਹੇਠ�
ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਸਬੰ ਧਤ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

(a)

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ:
(i) ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

(A) ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ
(B) ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
(ii) ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

(A) ਸਹੂਲਤ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਬਲ
(B) ਿਕਸੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰ ਚਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਜ�
ਪੱ ਤਰ-ਿਵਹਾਰ
(C) ਿਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਜ� ਏਜੰ ਸੀ ਤ� ਸੰ ਚਾਰ ਫਾਰਮ
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(D) ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ
� ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ
ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਿਚੱ ਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱ ਚ ਗਾਹਕ
ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
(E) ਇਨਲ� ਡ ਰੇਵੇਿਨਊ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਰ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ
ਸਮਝੌਤਾ
(F) ਪਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਬ�ਕ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ �ਪਰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ
� ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਰਫ ਹਵਾਲੇ
ਲਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ, ਬੇਨ ਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬ�ਿ ਕੰ ਗ ਸੇਵਾਵ�,
ਆਿਦ) ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਜੋਖ ਮ ਮੁਲ �ਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸ ਾਰ, ਬ�ਕ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਹੋਰ ਿਕਸਮ�
ਦੀ ਜ� ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ�� ਕਰਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਵਦੇਸ਼ ੀ ਖਾਤਾ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ
ਕਾਨੂੰਨ (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਸਵੈਚਲ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ - AEOI), ਆਿਦ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਗਾਹਕ ਸਬੰ ਧਤ
ਬ�ਕ� ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਲੋ ੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ
ਵੈਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(b)

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕ:
(i) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

(A) ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ
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(B) ਿਕਸੇ ਕੰ ਪਨੀ ਰਿਜਸਟਰੀ ਤ� ਕੰ ਪਨੀ ਿਰਪੋਰਟ
(C) ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ
(ii) ਲਾਭਪਾਤਰ ਮਾਲਕ(ਕ�) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

(A) ਲਾਭਪਾਤਰ ਮਾਲਕ(ਕ�) ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
(B) ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਿਨਯੰ ਤ�ਣ ਢ�ਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
(iii) ਖਾਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਰਾਦਤਨ ਪ�ਿਕਿਰਤੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

(A)ਖਾਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ
(B)ਉਮੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਤਾ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ
(C)ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦਾ ਮੋਡ
(iv) ਗਾਹਕ ਦੇ ਵੱ ਲ� ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

(A) ਗਾਹਕ ਦੇ ਵਲ� ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ
(B) ਅਿਧਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ �ਪਰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ
� ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਰਫ ਹਵਾਲੇ
ਲਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ, ਬੇਨ ਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬ�ਿ ਕੰ ਗ ਸੇਵਾਵ�,
ਆਿਦ) ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਜੋਖ ਮ ਮੁਲ �ਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸ ਾਰ, ਬ�ਕ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਹੋਰ ਿਕਸਮ�
ਦੀ ਜ� ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ�� ਕਰਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਵਦੇਸ਼ ੀ ਖਾਤਾ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ
ਕਾਨੂੰਨ (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA)ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਸਵੈਚਲ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ - AEOI), ਆਿਦ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਗਾਹਕ ਸਬੰ ਧਤ
5

ਬ�ਕ� ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਲੋ ੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ
ਵੈਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3. ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਕਾਰ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ�?
(a)

ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬ�ਕ� ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ�
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਬ�ਕ� ਨ� ਅਸਫਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਲਈ ਸਮੀਿਖਆ ਤੰ ਤਰ [to embed
link] (ਬ�ਕ� ਦੀ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸੰ ਪਰਕ' ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਲੰਕ 'ਤੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ, ਅੰ ਗ�ੇਜ਼ੀ ਅਤੇ
ਚੀਨੀ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ) ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਬ�ਕ� ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਤਾ
ਖੋਲ�ਣ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� 'ਤੇ ਮੁੜ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(b)

ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ
� ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬ�ਕ ਿਵੱ ਚ ਜਾਓ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬ�ਕ� ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ [to
embed link] ਦੇਖੋ (ਬ�ਕ� ਦੀ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸੰ ਪਰਕ' ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਲੰਕ 'ਤੇ ਕਿਲਕ
ਕਰੋ, ਅੰ ਗ�ੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ)।

(c)

ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਜ� ਪੁੱ ਛ-ਿਗਛ ਕਰਨ ਲਈ HKMA (ਈਮੇਲ:accountopening@hkma.gov.hk)
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

4. ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨੀ

AML/CFT ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਮਆਰ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ
ਸਮੇ CDD ਪ�ਿਕਿਰਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਬ�ਕ� ਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕ� ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ
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ਅਤੇ ਹੱ ਦ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਗਾਹਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪ�ੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ�ਕ ਤ� ਿਚੱ ਠੀਆਂ ਿਮਲ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ� ਖਾਤਾ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ� ਬ�ਕ ਖਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ� ਤ� ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤ� ਵੀ, ਬ�ਕ� ਨੂੰ ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ
ਗਾਹਕ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਬ�ਕ� ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ
ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਆ�ਦੀ ਆਮ ਹਨ, ਤ� ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬ�ਕ� ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਿਸਰਫ ਬ�ਕ� ਨੂੰ ਗਾਹਕ� ਦੀ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਅਪਰਾਧ� ਤ� ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ
ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਬਲਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਬ�ਕ� ਨੂੰ ਗਾਹਕ� ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਭ
ਤ� ਉਿਚਤ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।

5. ਬ�ਕ� ਨੂੰ ਇਹ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ…

CDD ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਬ�ਕ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਕੋਲ ਅਣਉਿਚਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਹ� ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਜੋ ਜੋਖਮ ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਜ� ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹਨ�
ਿਵੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
(a) ਇਹ ਮੰ ਗ ਕਰਨੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ
� ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ
ਮਾਲਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ;
(b) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੂੰ ਹ�ਗ-ਕ�ਗ ਿਵਚਲੇ ਪ�ਮਾਣਕਰਤਾ
ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ;
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(c) ਿਕਸੇ ਨਹ� ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰ ਪਨੀ ਤ� ਆਪਣੇ ਟ�ੈਕ ਿਰਕਰਾਡ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੀਆਂ
ਉਮੀਦ� ਦੇ ਉਹੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰ ਗਣੇ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤ� ਸਤਾਿਪਤ ਕੰ ਪਨੀ ਤ� ਮੰ ਗੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ;
(d) ਸਾਰੇ ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਤ� ਹ�ਗ-ਕ�ਗ ਿਬਜ਼ਨਸ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਜ� ਸਾਰੇ ਿਵਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ�
ਤ� ਹ�ਗ-ਕ�ਗ ਿਵੱ ਚ ਆਿਫਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ� ਉਹਨ� ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਡਲ ਜ� ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ
ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ;
(e) ਪੂੰ ਜੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਬਹੁਤ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰ ਗਣੀ ਜੋ
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਿਪੱ ਛੇ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਭਾਵ� ਸੰ ਬੰ ਧ ਜ� ਸੇਵਾ ਦੀ ਿਕਸਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਜੋਖਮ
ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ (ਿਜਵ� MPF ਖਾਤਾ, ਘਟ ਬ�ਲ�ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਢਲੀਆਂ ਬ�ਿਕੰ ਗ ਸੇਵਾਵ�) ਜੋ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ� ਅਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ
(f)

ਅਨੁਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ �ਚੇ ਬ�ਚਮਾਰਕ� 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ
� ਤ� ਮਨ�� ਕਰਨਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਉਮੀਦ
ਕੀਤਾ ਜ� ਅਸਲ ਟਰਨਓਵਰ।

6. HKMA ਦੀ ਭੂਿ ਮਕਾ

HKMA ਨ� ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕ� ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ
ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹ�ਗ-ਕ�ਗ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ AML/CFT ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ ਜੋ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਿਰਕ� ਦੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਬ�ਿਕੰ ਗ ਸੇਵਾਵ� ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਨਾ
ਘਟਾਏ।

(a)ਕੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਣ
� ਦਾ ਮੁੱ ਦਾ ਹ�ਗ-ਕ�ਗ ਿਵੱ ਚ ਕਾਫੀ ਫੈਿ ਲਆ ਹੋਇ ਆ ਹੈ?
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HKMA ਦੁਆਰਾ ਇਕੱ ਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ
ਂ ਰਪ�ਾਈਜ਼� (SMEs) ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ
ਵੱ ਡੀਆਂ ਏਟ
ਿਵੱ ਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਫੈਿਲਆ ਮੁੱ ਦਾ ਨਹ� ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ
ਮੁੱ ਦਾ ਇੱ ਕ ਜ� ਦੋ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ�ਕ� ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਿਜਨ�� ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੀਆਂ ਇੱ ਚੁਕ ਕਈ
ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। HKMA ਦੁਆਰਾ ਸਤੰ ਬਰ 2016 ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਬ�ਕ� ਨੂੰ
“ਜੋਖਮ ਕਰਕੇ ਖਾਤਾ ਬੰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ” ਸਰਕੁਲਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ
ਹਨ।

(b)ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਣ
� ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ HKMA ਨ� ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?

HKMA ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲਣ
� ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਮੁੱ ਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱ ਤਵ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ
ਨ� ਫਾਲੋ -ਅੱ ਪ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
(i)

ਅਸ� ਕਈ ਿਹਤਧਾਰਕ� ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਹੈ , ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚ�ਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ
ਅਤੇ SME ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤ� ਜੋ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ
ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ�ਣ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਬ�ਕ� ਨਾਲ ਫਾਲੋ -ਅੱ ਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

(ii)

HKMA ਨ� 8 ਸਤੰ ਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬ�ਕ� ਨੂੰ “ਜੋਖਮ ਕਰਕੇ ਖਾਤਾ ਬੰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ (De-risking and Financial Inclusion)” ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਜ਼ੋਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਬ�ਕ� ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ
� ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਲਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕ� ਲਈ
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ਉਿਚਤ ਜ�ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ “ਜੋਖਮ ਅਧਾਰਤ” ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ� ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਗਾਹਕ� ਨਾਲ ਉਿਚਤ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱ ਖ
ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
(A) ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ
� ਅਤੇ CDD ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ CDD ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ
ਲੋ ੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੂੰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨੀ, ਅਿਜਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਜ� ਿਵਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ
ਿਵੱ ਚ ਗਾਹਕ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਜੋ CDD ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਲਈ ਸਮੀਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ;
(B) ਗਾਹਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਵੀ ਸੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹਨ� ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ
ਬਾਰੇ ਅੰ ਤਿਰਮ ਅੱ ਪਡੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ�, ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸਮ�-ਿਸਰ
ਫੀਡਬੈਕ, ਅਤੇ ਿਜੱ ਥੇ ਿਕਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਨਕਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਜਵ� ਵੀ ਉਿਚਤ
ਹੋਵੇ।
(iii) ਬ�ਕ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਢੁਕਵ� ਿਸਖਲਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ
ਉਪਾਵ� ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
(iv) HKMA ਨ� ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ 19 ਸਤੰ ਬਰ 2106 ਅਤੇ 25 ਮਈ 2017 ਨੂੰ “CDD ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ
ਜ�ਦੇ ਪ�ਸ਼ਨ” ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤ� ਜੋ ਬ�ਕ� ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸਮਝੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ CDD ਲੋ ੜ�
ਬਾਰੇ ਸਪੱ ਸ਼ਟਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
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(v)

ਅਸ� ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਜਨਤਕ
ਰਾਇ ਅਤੇ ਪੁਛ-ਿਗਛ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ HKMA ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਹਤਧਾਰਕ� ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਮਰਿਪਤ ਪੰ ਨਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

(vi) ਗਾਹਕ� ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬ�ਕ� ਦੇ ਉਪਾਵ� ਦੀ ਪ�ਭਾਵਕਤਾ ਦੀ ਜ�ਚ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ
ਕਰਨ ਲਈ HKMA ਿਮਸਟਰੀ ਸ਼ਾਿਪੰ ਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਬ�ਕ� ਦੁਆਰਾ “ਜੋਖਮ-ਆਧਾਰਤ”
ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇ ਆਧਾਰਤ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗਾ।

(c)ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਣ
� ਿਵੱ ਚ “ਜੋਖ ਮ-ਆਧਾਰਤ” ਤਰੀਕਾ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

“ਜੋਖਮ-ਆਧਾਰਤ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬ�ਕ� ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਗਾਹਕ� ਦੇ ਜੋਖਮ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨ� ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਅਤੇ
ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ CDD ਦੇ ਅਨੁਪਾਤਕ
ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ� ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ� ਲਈ “ਸਭ-ਲਈ-ਇੱ ਕ
ਆਕਾਰ” ਤਰੀਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।

ਰਾਏ ਜ� ਸਵਾਲ

ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ
� ਜ� ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਜ� ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤ�
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਚ.ਕੇ.ਐਮ.ਏ. (HKMA)ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਈਮੇਲ: accountopening@hkma.gov.hk
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