
तपाईंको व्यवसायकोलागि बैंक खातालाई  
स्ार्ट प्रकारले व्यवस्ापन िनने
हङकङ भरीका व्यवसायीहरुकालागि 
एक गनर्नेगिका



पररचय

तपाईंको खाताको सगह व्यवस्ापन िना्टले तपाईं र वृहत स्रु्ाय र्वैुको 
पूजंीलाई सरुगषित बनाउन ेछ  

 हाम्ा व्यवसागयक ग्ाहकहरुको हा्ीसँि प्रायजसो व्यगतिित खाता पगन हुने िर््टछ। हाम्ो उत्त् 
सललाह भनेको तपाईंको व्यवसागयक खाता केवल व्यवसाय कै गनग्त र व्यगतिित प्रयोिको 
गनग्त भने होइन भन्े हो।

 व्यवसायको ्ागलक हुरँ्ा तपाईं र्गैनकी काय्ट संचालन्ा व्यसत हुनुहुनछ र स्य्ा का्  
सकु्पनने भार्ा हुनुहुनछ, र यसतो पररगस्गत्ा कसरी तपाईंको बैंक खातालाई स्ार्ट रुपले  
व्यवस्ापन िनने भन्े गनर्नेगिका ्ार्ट त तपाईंले लाभ पाउन सकु्हुनेछ। ्ाि्ट गनर्नेगिकाले  
तपाईंको व्यवसायलाई ठिीहरु र गवत्तीय अपराधबार कसरी सुरगषित राख्े भन्े उपायहरु  
उपलबध िराउँछ- अभयासहरु व्यगतिित खाताहरु्ा पगन लािू हुन सकछ
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यस ्ाि्ट गनर्नेगिका्ा, हा्ी तपाईंलाई गनम्न
सझुावहरु उपलबध िराउन ेछौं।

हा्ीलाई स्पक्ट
कसरी िनने

र्गैनक रुप्ा कसरी तपाईंको 
खातालाई व्यवस्ापन िनने

क्पनीहरु्ा हुने संस्ाित पररवत्टनहरुको 
गवषय्ा हा्ीलाई अवित िराउने 

तपाईंको व्यवसागयक
चक्र्ा पररवत्टनहरु लािू िर्ा्ट

धयान दर्नुपनने कुराहरु
तपाईंको ग्ाहक अगभलेखलाई

चालु अवस्ा्ा सा्गयक
बनाउनु भएन भने के

हुनसकछ

गवत्तीय अपराधसँि लडन
हा्ीसँिै ग्लेर कसरी 

का् िन्ट सकछौं
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र्गैनक रुप्ा कसरी तपाईंको
खातालाई राम्री व्यवस्ापन िनने

तपाईंको खाताको प्रकारको आधार्ा, आफनो खातालाई कानून स््त तररकाले प्रयोि िनु्टहोस्

एउरा व्यगतिित खाता भनेको केवल तपाईंको व्यगतिित कारोबारीका गनग्त ्ात्ै हो, व्यवासगयक
उदे्शयहरुको गनग्त होइन,। व्यवसागयक खाता भनेको केवल व्यवसागयक उदे्शयको गन्तो हो, 
व्यगतिित कारोबारको गनग्त होइन

खाताको उद्ेशय
र प्रयोि

तपाईंको बैंक खाता गनयग्त रुप्ा जाँच िनु्टहोस् र सबै िगतगवगधहरुलाई तपाईंको बैंक सरेर्ेनरसँि
ग्लान िनु्टहोस्

आनतररक त्ा अनतराग्रिय भतुिानीहरुको अगभलेख्ा पैसाहरु ट्ानसरर भएको,प्राप्त िररएको
र खच्ट िररएको छ भनी र्खेाउनकालागि पया्टप्त गववरणहरु सलंग्न भएको सगुनगचित िनु्टहोस्

सरेर्ेनरहरु,
कािजात र
अगभलेख

तपाईंको करको र्ागयतवलाई बुझनुहोस् र पालना िनु्टहोस्। हा्ीलाई तपाईंको ट्ाकस रेगसडनेसीको 
जानकारीहरु उपलबधा िराउनुहोस् साधै करको कािजातहरुको सपष्ट अगभलेख राख्ुहोस्। तपाईं हङकङको 
बागसनर्ा भएको पगन जानकारी दर्नहोस् जुन पगछ कर छुरको प्रयोजनलाई आवशयक पर््टछ

तपाईं आफनो आयको ट्ानसररको र व्ययको, सा्ै गबलहरु, चलानीहरु र पुगष्ट िनने कािजातहरुको
रेकड्ट राख्े कुरालाई सुगनगचित िनु्टहोस्

भुतिानी िनने कारोबारहरुको गनग्त इलेकट्ोगनक चयानलरहुको राम्री प्रयोि िनु्टहोस्, जसतै रेगलग्ादरक
ट्ानसरर र इलेकट्ोगनक बैंक ट्ानसरर, जुन कोषहरुको स्ोत र िनतव्यलाई पगहचान िनु्ट सगजलो होस्
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“सबैकोलागि एउरै उपाय” भने् 
जसतो कुन ुैउपाय छैन, तर कुनै 
बानी 
र अभयासहरुबार तपाईंलाई आफनो 
खातालाई प्रभावकारी ढंिले 
व्यवस्ापन िन्ट र ठिीहरुबार
बचन ्द्त िन्ट सकछ। 

सुरषिा त्ा
क््टचारी 
गिषिा

भुतिानीकोलागि र्जा्ट बहुसतरीय अग्तयार र हसताषिर ्सतरहरुको प्रयोि िनु्टहोस्- उर्ाहरणको लागि,
तपाईंको इनररनेर बैंदकङ्ा एउरा तह ्यारट्कस बनाउनुहोस् र गवगभन् हसताषिर िनने स्ूहहरुको 
गनग्त कारोबार गसग्ततासँि हसताषिर िनने गनर्नेिन बनाउनुहोस् 

भुतिानी िन्टको गनग्त अरुहरुलाई ्द्त निनु्टहोस् वा आफनो व्यवसायसँि स्बगनधत नभएको 
अका्टको पुजीं नबोकु्होस् 

तपाईं कसलाई बेचर् ैहुनुहुनछ वा कसबार खररर् िर्दै हुनुहुनछ गचन्ुहोस्- उर्ाहरणकोलागि , भुतिानी
िनने र पाउनेको जानकारीहरु

अरुहरुलाई तपाईंको खाता चलाउन नदर्नुहोस् यदर् गतनीहरुले तयसतो िनने अनु्गत पाएका छैनन् भने

तपाईंको व्यगतिित गववरण, खाताको जानकारी, सुरषिा उपकरण, इनररनेर बैंदकङ आइगड र 
पासवड्ट, एररए् काड्ट र के्रगडर काड्ट, काड्ट भेररदरकेिन भयालु वा चेक बुक अरुहरुलाई
नदर्नुहोस्

रोनबार ठग्ने र जालसाजी प्रकारका इ्ेलहरु, जुन बैंकको ना्बार पठाइएको भन्े र्ावी िररनछ,
तयसतोहरुको गवरुद्ध्ा सचेत रहनुहोस्

तपाईंको क््टचारीहरुलाई ठिी र गवगत्तय अपराधहरुको जोगख्को गवषय्ा गिगषित बनाउनुहोस्
उर्ाहरणकोलागि कुनै भुतिानी िनु्टभनर्ा अगि स्कगषिको इ्ेललाई प्र्ागणकरण िनने र 
रेगलरोन प्र्ागणत िनने कुराको ्हतव र्िा्टउनुहोस् 

एनरी भाइरस सफरवेर, सुरगषित नेरवक्ट  कनेकिन र रायरवाल रषिाको प्रयोि िर्दै तपाईंको 
क््पयुररको सेकयुरररी अद्ावगधक राख्ुहोस्
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ठिीहरु र गवत्तीय अपराधसिँ लडन े
हाम्ो प्रगतबद्ताको एक गहससाको
रुप्ा हा्ी यो पक्ा िन्ट चाहनछौं 
दक हा्ीसिँ तपाईं र तपाईंको व्यवसायको
स्बनधी सगह डाराहरु छन ्तपाईंको 
क्पनीको स्पक्ट  गववरणहरु 
(उर्ाहरणकोलागि ठेिाना, रोन न्बर र 
ई्ेल ठेिाना्ा भएको पररवत्टनको 
कुनपैगन जानकारीहरु हा्ीलाई सगूचत 
िराउनका सा् ैतपाईंले हा्ीलाई 
तपाईंको वववसायको चक्रको पररवत्टनको 
गवषय्ा पगन गनयग्त रुप्ा सगुचत 
िराउन ु्हतवपणू्ट हुनछ। 

ससं्ाित पररवत्टनहरुको
गवषय्ा हा्ीलाई
अवित िराईरहन-ु
होस्

तपाईंको व्यवसाय चक्र्ा पररवत्टन

कूल गवक्री कारोबार्ा
प्राकृगतक वृद्धी

नयाँ बजारहरु र
ग्ाहकको प्रकार्ा
गवसतार

तपाईंको क्पनीको 
बनावर्ा पररवत्टन

्ागनसहरु-
गनर्नेिकहरु,
अगधकार प्राप्त
प्रगतगनगधहरु,
िेयरवालाहरु र
अगनत् लाभागनवत
धनी

कानूनी गनकाय-
उर्ाहरणकोलागि
एकल सवाग्तवर्गेख
गलग्रेड क्पनीस््

व्यवसायको
प्रकृगतको पररवत्टन

तपाईंको खाताको गववरणहरु कसरी अधयावगधक बनाउने भन्े गनर्नेिनहरुको गन्त कृपया “हा्ीलाई कसरी स्पक्ट  िनने” भन्े खणड हरेनुहोला। 
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तपाईंको व्यवसाय
चक्र्ा पररवत्टनहरु
लाि ूिर्ा्ट धयान दर्नपुनने
कुराहरु

जब तपाईंको व्यवसाय
चक्र पररवत्टन हुनछ,
कृपया आरैलाई ठिी वा
अनय गवत्तीय अपराधको
जोगख्बार 
जोिाउनकोलागि गनम्न
कुराहरुलाई धयान 
दर्नहुोस्।्

सानर्रभ्टक प्रगतबनधहरुको पगहचान
िन्टको गनग्त लगषित बजारहरु्ा र
स्ानीय बैंदकङको सहयोि स्बनधी
बजार अधययन अनुसनधान िनु्टहोस्

तपाईकँो भरपाईको पद्धगतहरुको 
अगभलेख राख्े, भुतिानी एजेनरहरु 
र गनकायहरुको पगन । लाईसेनस प्राप्त 
निरेका एजेनरहरु बार कारोबार 
निनु्टहोस्

तपाईं कोसिँ व्यवसायको रुप्ा
कारोबार िर्दै हुनहुुनछ भगन जानु्होस,् 
जसत ैतपाईंको ग्ाहकहरु, स्पलायस्ट,
ग्ाहक र सवेा प्रर्ायकहरु-र गतनीहरुका
व्यवसायको र्िे र कारोबार िनने 
षेित्हरु

तपाईंको अ््टको स्ोतको गवषय्ा
होगियार रहनुहोस्- जसतै नयाँ
लिानीकता्ट वा साझेर्ारहरुबार
आउने कोष वैधागनक भएको 
सुगनगचित िनु्टहोस्
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तपाईंको ग्ाहक अगभलेखलाई
अद्ावगधक रागखएन भने के
हुनसकछ? 
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अाजको बढर्ो रुप्ा जोगडएको ससंार्ा, गवत्तीय अपराध एउरा बढर्ो गवश्वव्यापी स्सया भएको छ। हाम्ा स्पूण्ट
ग्ाहकहरुको सरठक सचुनाहरु प्राप्त िनु्ट न ैकालो धन, ठिी धनर्ा वा कर छली पत्ता लिाउन ेर रोके् जसता हाम्ा
षि्ताको एक प्र्खु गहससा हो। अद्ावगधक िररएको तपाईंको व्यवसायको सचुनाहरु नभए्ा, हा्ीले गनम्न काय्ट
िन्ट सकछौं:

तपाईंको ग्ाहक जानकारीहरुलाई वत्ट्ान अवस्ा
अनुरुप परर्ारज्टत िररएको छैन भने के हुनसकछ भने
गत कारोबारीहरुको खाताको गवषय्ा हा्ी तपाईलाई 
सोधपुछ िन्ट सकछौं जुन तपाईंको चालू व्यवसागयक 
प्रोराइनसँि ्ेल खाँर्नै । तपाईंको वत्ट्ान व्यवसायी 
प्रोराइलसँि ्ेल खाएको नर्गेखए्ा हा्ी तपाईंलाई 
तयसता कारोबार भएका खाताको सोधपूछ िननेछौं। 
उर्ाहरण्ा: ठुला वायर ट्ानसररहरु वा निर्
गनषिेपहरु जसलाई पुगष्ट िनने कािजातहरुले व्या्या िन्ट
नसदकन कारोबारहरु पर््टछन्। तयसता कारोबारहरुले बैंकको 
गनग्त रातो झणडाहरु खडा िन्टसकछ, दकनभने यसता 
तररकाहरु सा्ानयतया अवाञछनीय दक्रयाकलापहरु सा्ै 
स्पगत्त िुगद्धकरणसँि स्ेत ्ेल खानछ। 

यर्ी हा्ीले तपाईंको व्यवसायको अद्ावगधक सुचनाहरु
रा्यौं भने-उर्हारणकोलागि िरेलुबार अनतरा्टग्रिय गवसतार
जसता कारोबारलाई व्या्या िन्ट सदकनछ त्ा अनावशयक
रातो झणडालाई रोक् सदकनछ।

यर्ी हा्ीले तपाईंको व्यवसायको
गवषय्ा सा्गयक जानकारीहरु 
रा्यौं भने - उर्ाहरणकोलागि,
आनतररकर्गेख अनतरा्टग्रिय 
व्यवसायहरु, तब यी कारोबारहरु
व्या्या िन्ट सदकनछ र अनावशयक
रातो झणडाबार बचन सदकनछ।
उगचत प्रकारले कािजातहरु प्र्ागणत
िररएको खणड्ा, एउरा व्यगतिले 
गतनीहरुका व्यवसायको ्ुनाराबार
वैध भुतिानीहरु गतनीहरुलाई आफना
व्यगतिित खाताहरु्ा प्राप्त िन्ट कुनै
स्सया छैन।

व्यवसागयक खाता व्यगतिित खाता

यर्ी तपाईंको खाता्ा भएको असा्ानय िगतगवगध 
व्या्या िन्ट सदकन् भने हा्ीले कुनै गनगचित बैदकङ
सेवाहरु, जसतै दक बागहर पठाउने गवप्रेषण सेवा्ा 
दढलाई वा रोक लिाउनु पनने वा तपाईंसँि हाम्ो बैदकङ
स्बनधलाई अनतय िनु्ट पनने हुन सकछ।
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तपाईं जसतो उद््ीहरु हङकङको अ््ट व्यवस्ाको 
्ेरुर्णड हुनुहुनछ। हा्ी ठिी र गवत्तीय अपराधहरुबार
तपाईंको खाताको सुरषिा िन्ट प्रगतबद्ध छौं तादक 
तपाईंको व्यवसाय रलर्ायी बन् सकोस् र तपाईंबार
हा्ीले अनुरोध िरेको जानकारीहरुले यो प्राप्त िन्ट 
हा्ीलाई ्द्त िननेछ। 

यर्ी तपाईंले हा्ीसँि व्यवसागयक र व्यगतिित
खाताहरु र्वुै राख्ु भयो भने, हा्ीलाई गनयग्त
रुप्ा अवित िराउँर् ैर अद्ावगधक बनाउनु भयो
भने हा्ीलाई तपाईंको बैदकङ अावशयकताहरु पुरा
िन्ट ्द्त पुगछ र गवत्तीय अपराध गवरुद्ध हाम्ा
ग्ाहकहरुर वृहत स्ूर्ायहरुलाई सुरषिा दर्नछ। 

गवत्तीय अपराधसँि हा्ी कसरी 
सँिै ग्लेर लडन सकछछँ
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हा्ी तपाईंलाई सुरगषित बैदकङ वातावरण प्रर्ान
िन्टको गनग्त प्रगतबद्ध छौं। बैंकहरु व्यगतिहरु र 
व्यवसायीहरुलाई हङकङको गवत्तीय व्यवस्ाको
इ्ानर्ारीतालाई जोिाई राख्कोलागि, हा्ीले 
हाम्ो ग्ाहक सुचनालाई अद्ावगधक बनाउनु 
्हतवपूण्ट हुनछ।  

हा्ीबार कुनै अनुरोध प्राप्त
भए्ा तपाईंले के िनु्टपछ्ट

हा्ीबार आउने पत्हरु, इ्ेलहरु 
र रोनहरु्ा धयान दर्नुहोस्

स्ुगचत अनतराल्ा हाम्ा सुचनाको
अनुरोधको जवार दर्नुहोस्

तपाईंले हा्ीलाई प्रर्ान िनु्टभएको 
सूचनाहरु पूण्ट, सरठक र अद्ावगधक 
छन् भन्े सुगनगचित िनु्टहोस्

तपाईंसँि व्यवसागयक वा व्यगतिित
खाता स्बनध्ा अपडरेहरु भए्ा 
हा्ीलाई स्पक्ट  िन्ट नगहगचकचाउनुहोस् 
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हा्ीलाई कसरी स्पक्ट  िनने

 तपाईंको क्पनीको सूचनाहरु अपडरे िन्टको गनग्त, हाम्ा HSBC गबगजनेस सेनरर्ा जानुहोस् वा हाम्ो क्रस्टयल बैदकङ सेवाको हरलाइन 
(852) 2748 8288 (भाषा छनछर पगछ #-0 ग्चनुहोस्) ्ा स्पक्ट  िनु्टहोस्

 व्यगतिित बैदकङ कारोबारकोलागि हङकङ्ा भएको कुनै पगन HSBCको िाखा्ा जानुहोस् वा (852) 2233 3322 (HSBC गप्रग्यर ग्ाहकोहरुको 
लागि), (852) 2748 8333 (HSBC एडभानस् ग्ाहकहरुको लागि) वा (852) 2233 3000 (अनय ग्ाहकहरुको लागि)

सुरषिा गनरनतरता
HSBC्ा हा्ीले अपनाएको सुरषिाको उच्च गवगधहरु्ा सूचनाहरुलाई राख्को गनग्त तयार िररएको गलोबल प्रणालीहरुलाई अद्ावगद्क 
यसकारणिररनछ दक हाम्ा ग्ाहकहरुलाई ठिीहरु र गवत्तीय अपराधबार रषिा िन्ट सदकने गस्गत रहोस्। यो एउरा गनरनतर चगलरहने काय्टक्र्
हो र यस प्रदक्रया्ा गनयग्त पुन्टगवचारहरु हुनछन् जहाँ हा्ी तपाईंलाई तपाईंको गववरणहरु पक्ा िन्ट वा अद्ावगधक िन्ट वा नयाँ सुचनाहरु
प्रर्ान िन्ट भन्े छौं। तपाईंको संस्ाको कुनै पगन सूचनाहरुको पररवत्टन भएको खणड्ा तपाईंले हा्ीलाई सो को गवषय्ा अवित िराउन
हा्ीलाई स्पक्ट  पगन िन्ट सकु्हुनछ। तपाईको तर्ट बार हा्ीले सञ्ालन िनने कारोबारहरु साँचो अनुरोधहरुको अाधार्ा ्ात्ै हो भगन पक्ा
िर्दै हा्ीले तपाईंलाई र तपाईंको व्यवसायलाई रषिा िन्टको गनग्त यसले ्द्त ग्लने छ

HSBC स्बगनध अगधक जानकारीहरु तपाईंले यो वेबसाइर्ा पगन पाउन सकु्हुनछ www.hsbc.com.hk/hsbcsafeguard

यो कािजात र् हङकङ एणड िाङििाई बैंदकङि कोपपोरेिन गलग्रेड (HSBC) बार जारी िररएको हो । कुनै पगन षिेत् अगधकार्ा भएको कसैको लािी यो व्यवसायको गनग्त एउरा प्रसताव होइन वा अनुरोध  
होइन । यो तयसतो षिेत्ागधकार्ा बसोबास िनने वा रहकेा कोही व्यगति जहाँ यस कािजातको गवतरण्ा बनर्जे िररनछ तयहाँ गवतरण िन्टको गनग्त यो होइन । यस कािजात्ा स्ावेि भएका सूचनाहरु केवल  
एउरा सा्ानय प्रकृगतको ्ात्ै छ । यो व्यापक बनाउनको गनग्त होइन, साधै यस्ा आरध्टक, कानूनी, कर वा अनय व्यवसागयक परा्ि्टहरु स्ावेि छैन । उपलबध िराइएका उर्ाहरणहरु तथय परक छन् र  
कुनै पगन व्यगतिले िन्टपनने कारोबारहरु पररगस्तीहरु्ा भर पछ्ट । यस कािजात्ा भगनएका कुनैपगन गवचारहरु वा भनाईहरु्ा भर परेर हुने िाराको गनग्त HSBC कुनै पगन हालत्ा जवारर्गेह हुनेछैन । र्  
हङकङ त्ा िाङििाई बैंदकङि कोपपोरेिन गलग्रेड को पूव्ट गलगखत अनु्गत गवन, यस प्रकािनको कुनै पगन भािको पुनः प्रकािन िन्ट, पुनः प्राप्त िन्ट ग्लने प्रणाली्ा सञ्य िन्ट, वा सान्ट, कुनै पगन सवरुप्ा  
वा कुनै पगन प्रकारले, इलेकट्ोगनक, यागनत्क, रोरोकगप, रेकरड्टङि, वा अनय रुप्ा, िन्ट पाईने छैन ।

HSBC गबजनेस सेनरर
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