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

ਗਾਹਕ� ਨਾਲ ਿਨਰਪੱ ਖ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰ-ਪੱ ਤਰ (ਚਾਰਟਰ)
ਗਾਹਕ� ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਬ�ਕ� ਦੇ ਸਿਥਰ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਿਵੱ ਚ
ਬ�ਿਕੰ ਗ ਸਿਥਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ�ੀਮੀਅਰ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਆਰਿਥਕ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ� ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨ
ਿਜੱ ਤਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ, ਬ�ਕ� ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵ� 'ਤੇ ਉਹਨ� ਨਾਲ
ਿਨਰਪੱ ਖ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਾਹਕ� ਨਾਲ ਿਨਰਪੱ ਖ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰ-ਪੱ ਤਰ (ਚਾਰਟਰ), ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ
ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਚੰ ਗੀਆਂ ਬ�ਿ ਕੰ ਗ ਪੱ ਧਤੀਆਂ ਤ� ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱ ਿਖਆ (Financial Consumer
Protection) ਬਾਰੇ G20 �ਚ-ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਤ� ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਗਾਹਕ� ਨਾਲ ਿਨਰਪੱ ਖ ਿਵਵਹਾਰ
ਕਰਨ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਦੇ ਬ�ਕ� ਵੱ ਲ� ਇੱ ਕ
ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਹੈ। ਅਿਧਕਾਰ-ਪੱ ਤਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦਰਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬ�ਕ� ਅਤੇ
ਉਹਨ� ਦੇ ਗਾਹਕ� ਿਵਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੂੰਨ ਜ� ਿਵਿਨਯਮ� ਜ� ਮੌਜੂਦਾ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਿਸਧ�ਤ

ਅਿਧਕਾਰ-ਪੱ ਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨ� ਿਸਧ�ਤ� 1 ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ
0

ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਤਿਗਆ ਲ� ਦੇ ਹਨ:
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ਅਿਧਕਾਰ-ਪੱ ਤਰ, ਜੋ �ਚ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਤੇ ਹੋਰ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਿਸਧ�ਤ� ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ

ਸਧਾਰਨ ਉਦਾਹਰਨ� ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਬ�ਕ� ਅਤੇ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਮੋਨ�ਟਰੀ ਅਥਾਿਰਟੀ ਿਵੱ ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
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1. ਬ�ਿਕੰ ਗ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਗਾਹਕ� ਦੀ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ। ਬ�ਕ� ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਸੇਵਾ, ਸਲਾਹ ਜ� ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ
ਤ� ਪਿਹਲ� ਗਾਹਕ� ਦੀਆਂ ਿਵੱ ਤੀ ਸਮਰਥਤਾਵ� ਅਤੇ ਲੋ ੜ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ। ਿਵੱ ਤੀ ਉਤਪਾਦ� ਦੀ
ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜ� ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਗਾਹਕ� ਦੇ ਿਹੱ ਤ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ
ਪ�ੋਫਾਈਲ� ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰ ਿਧਤ ਬ�ਿਕੰ ਗ ਸੇਵਾਵ� ਜ� ਉਤਪਾਦ� ਦੀ ਜਿਟਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਬ�ਕ� ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ� ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ�, ਜੋਖਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ� ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫੀਸ�, ਕਮੀਸ਼ਨ� ਜ� ਲਾਗਤ� ਸਮੇਤ, ਉਹਨ�
ਬਾਰੇ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਵਕਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ
ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਗਾਹਕ� ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਪ�ਚਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣ
ਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ�ਸਤੁਤੀਆਂ ਜ� ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਪੱ ਧਤੀਆਂ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਬ�ਕ� ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ, ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਕਰਨ, ਹਰਜਾਨਾ ਮੰ ਗਣ ਲਈ
ਉਿਚਤ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ� 'ਤੇ ਬ�ਕ� ਿਵੱ ਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਣਉਿਚਤ ਰੁਕਾਵਟ� ਨਾ ਲਗਾਉਣ।
5. ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਬ�ਕ ਸਮੂਿਹਕ ਿਰਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨ� ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਵਰਗ� ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਿਧਆਨ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਗਿਰਕ� ਨੂੰ ਬੁਿਨਆਦੀ ਬ�ਿਕੰ ਗ ਸੇਵਾਵ� ਤੱ ਕ
ਉਿਚਤ ਪਹੁੰ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਖਪਤਕਾਰ�
ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਬ�ਕ� ਨੂੰ ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਸਰਕਾਰ, ਿਨਯਾਮਕ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਹੋਰ� ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ� ਦੇ ਦਲ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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