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ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਅੰਗਰੇਜ਼਼ੀ/ਚ਼ੀਨ਼ੀ ਭਾਸਾ ਵਾਲੇ ਰੂਪਾਾਂਤਰ (ਅਨੁਵਾਦ) ਵਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਜੋੜਤਾ ਜਾਾਂ ਵਖਰੇਵਾਾਂ ਹੈ ਤਾਾਂ 

ਅੰਗਰੇਜ਼਼ੀ/ਚ਼ੀਨ਼ੀ ਭਾਸਾ ਦਾ ਰੂਪਾਾਂਤਰ ਮੰਵਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

 

ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਲ ਵਨਰਪਿੱਖ ਵਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਅਵਿਕਾਰ-ਪਿੱਤਰ (ਚਾਰਟਰ)  

 

ਗਾਹਕਾਾਂ ਦਾ ਵਵਸਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦ ੇਸਵਿਰ ਵਵਕਾਸ ਦਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਆਿਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਵਿੱਚ ਬੈਂਵਕੰਗ ਸਵਿਰਤਾ ਨੰੂ ਵਿਾਉਂਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਰ਼ੀਮ਼ੀਅਰ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰ਼ੀ ਆਰਵਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਦ਼ੀ ਸਵਿਤ਼ੀ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਗਾਹਕਾਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਯਕ਼ੀਨ ਵਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਲਈ, ਬੈਂਕਾਾਂ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਰਸਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਾਂ 

ਨਾਲ ਵਨਰਪਿੱਖ ਵਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।  

 

ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਲ ਵਨਰਪਿੱਖ ਵਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਵਿਕਾਰ ਪਿੱਤਰ (ਚਾਰਟਰ), ਜੋ ਸਿਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵਵਦੇਸ ਵਵਿੱਚ ਚੰਗ਼ੀਆਾਂ ਬੈਂਵਕੰਗ 

ਪਿੱਿਤ਼ੀਆਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਵਿੱਤ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰਿੱਵਖਆ (Financial Consumer Protection) ਬਾਰੇ G20 ਉੱਚ-ਪਿੱਿਰ ਦੇ ਵਸਿਾਾਂਤਾਾਂ ਤੋਂ 

ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਲ ਵਨਰਪਿੱਖ ਵਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸਿਾਾਂਤ ਦ਼ੀ ਵਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਦ ੇ

ਬੈਂਕਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਇਿੱਕ ਵਚਨਬਿੱਿਤਾ ਹੈ। ਅਵਿਕਾਰ-ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਟ਼ੀਚਾ ਮੁਿੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦਰਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਾਂ 

ਵਵਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੰੂਨ ਜਾਾਂ ਵਵਵਨਯਮਾਾਂ ਜਾਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਾਂ ਦਾ ਪੂਰਕ ਬਣਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਨਾ ਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਵਵਿੱਚ 

ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ।  

 

ਵਸਿਾਾਂਤ  

 

ਅਵਿਕਾਰ-ਪਿੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਾਂ ਵਸਿਾਾਂਤਾਾਂ1 ਦ਼ੀ ਵਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਪਰਵਤਵਗਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ:  

 

1. ਬੈਂਵਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦ਼ੀ ਲੋੜਾਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹ਼ੀਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਾਂ ਨੰੂ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਵਕ 

ਉਹ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਸੇਵਾ, ਸਲਾਹ ਜਾਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦ਼ੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ ਵਵਿੱਤ਼ੀ ਸਮਰਿਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਾਂ 

ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ। ਵਵਿੱਤ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦ਼ੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਵਹਿੱਤ ਨੰੂ ਵਿਆਨ ਵਵਿੱਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 

ਉਹਨਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ ਪਰੋਫਾਈਲਾਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰਵਿਤ ਬੈਂਵਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦ਼ੀ ਜਵਟਲਤਾ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।  

2. ਬੈਂਕਾਾਂ ਨੰੂ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ ਮੁਿੱਖ ਵਵਸੇਸਤਾਵਾਾਂ, ਜੋਖਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਾਂ ਵਨਸਵਚਤ ਕਰਨ਼ੀਆਾਂ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ 

ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਾਂ ਵਕਸੇ ਵ਼ੀ ਫ਼ੀਸਾਾਂ, ਕਮ਼ੀਸਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਲਾਗਤਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਉਹਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਵਵਕਰ਼ੀ ਤੋਂ 

ਪਵਹਲਾਾਂ, ਉਸਦੇ ਦਰੌਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸਹ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ।  

3. ਗਾਹਕਾਾਂ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਸਾਰ਼ੀ ਪਰਚਾਰ ਸਬੰਿ਼ੀ ਸਮਿੱਗਰ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਸਹ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੋਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। ਭੁਲੇਖਾ 

ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਾਂ ਪਰਸਤੁਤ਼ੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਮਾਰਕ਼ੀਵਟਗੰ ਪਿੱਿਤ਼ੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।  

4. ਬੈਂਕਾਾਂ ਨੰੂ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ, ਵਸਕਾਇਤਾਾਂ ਕਰਨ, ਦਰੁਸਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਸਾਿਨ 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਣਉਵਚਤ ਰੁਕਾਵਟਾਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ।  

                                                           
1 ਅਵਿਕਾਰ-ਪਿੱਤਰ ਉੱਚ ਪਿੱਿਰ ਦੇ ਵਸਿਾਾਂਤ ਵਨਸਵਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵਸਿਾਾਂਤਾਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਾਰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਾਂ ਜਾਰ਼ੀ ਕਰਨ ਦ ੇਸਬੰਿ 

ਵਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਾਂ ਅਤ ੇਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਮੋਨੈਟਰ਼ੀ ਅਿਾਵਰਟ਼ੀ ਵਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ  
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5. ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਵਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਂਕ ਸਮੂਵਹਕ ਵਰਟੇਲ ਮਾਰਕ਼ੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਕਮਜੋ਼ਰ ਵਰਗਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਵਿਆਨ 

ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਬੁਵਨਆਦ਼ੀ ਬੈਂਵਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤਿੱਕ ਉਵਚਤ ਪਹੰੁਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ 

ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ ਵ਼ੀ ਆਪਣ਼ੀਆਾਂ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰ਼ੀਆਾਂ ਹੰੁਦ਼ੀਆਾਂ ਹਨ, ਬੈਂਕਾਾਂ ਨੰੂ ਵਵਿੱਤ਼ੀ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਵਵਿੱਤ਼ੀ 

ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਵਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਵਨਯਾਮਕ ਸੰਸਿਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਾਂ ਵਹਿੱਤਿਾਰਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।  


