
ਆਪਣ ੇਬੈਂਕ ਖਾਤ ੇਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ 
ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦ ੇਮਾਲਕਾਂ ਲਈ 
ਇੱਕ ਗਾਈਡ



ਭੂਵਮਕਾ

ਆਪਣ ੇਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪੰੂਜੀ ਦੀ 
ਰੱਵਖਆ ਕਰੇਗਾ

 ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕ ਵਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਨੱਜੀ ਖਾਤਾ ਿੀ ਖੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸੁਝਾਓ 
ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਸਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਵਨੱਜੀ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ

 ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਵਲਕ ਹੋਣ ਿਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਿ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱ ਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਿੇ। 
ਇਹ ਗਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਆਰਵਿਕ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਝਾਓ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ 
ਹੈ – ਸੁਝਾਓ ਵਜਹੜੇ ਵਕ ਵਨੱਜੀ ਖਾਵਤਆਂ ਲਈ ਿੀ ਿਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
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ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ,
ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਉੱਤੇ ਸਝੁਾਓ  

ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਹਾਂ: 

ਸਾਨੰੂ ਵਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਹਰ ਵਦਨ ਵਕਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸੰਭਾਵਲਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਾਨੰੂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ 
ਬਦਲਾਓ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਰੱਖਣਾ 

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 
ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਵਲਆਉਣ ਿਕਤ 
ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨੰੂ ਨਿਪੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਵਖਆ 
ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਰਵਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ 
ਲੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
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ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਹਰ ਵਦਨ 
ਵਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ 
ਸੰਭਾਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਕਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਿਰਤੋ

ਇੱਕ ਵਨੱਜੀ ਖਾਤਾ ਵਸਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨੱਜੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਤੇ, ਓਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਾਤਾ ਵਸਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨੱਜੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ

ਖਾਵਤਆਂ ਦਾ 
ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਰਤੋਂ

ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਵਤਆਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ 
ਵਮਲਾਓ

ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਵਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਗੁਤਾਨ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਦਖਾਉਣ ਲਈ ਬਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ ਵਕ ਫੰਡ ਨੰੂ ਵਮੱਿ ੇਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਖਰਵਚਆ ਵਗਆ ਹੈ

ਵਬਆਨ, 
ਦਸਤਾਿੇਿ ਅਤੇ 

ਵਰਕਾਰਡ

ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਿਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਵਨਿਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਿੇਿਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਫ ਵਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ

ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ, ਵਬੱਲ ਅਤੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਦਸਤਾਿੇਿ 
ਰੱਖਦੇ ਹੋ

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਵਨਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਵਿਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ 
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਵਨਕ ਬੈਂਕ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮੰਵਿਲ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ 
ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਿੇ
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ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਵਜਹੜਾ ਵਕ ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, 
ਲੇਵਕਨ ਕਝੁ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਵਕਵਰਆਿਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣ ੇਖਾਤੇ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਦੀ ਵਸੱਵਖਆ

ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਿਾਲੀ ਮਨਿਰੂੀ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ – ਵਜਿੇਂ ਵਕ, ਆਪਣੀ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਵਕੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕਤਾ ਮੈਵਟ੍ਰਕਸ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਿੱਖਰੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ 
ਵਮਿੀਆਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਬਣਾਓ

ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਦੂਵਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੋ ਵਜਹੜੀ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਪਤਾ ਰੱਖੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵਕਸ ਨੰੂ ਿੇਚ ਰਹੇ ਹੋ – ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਿਾਲੇ 
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਿਰੂੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਵਜਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨਾ ਿਰਤਣ ਵਦਓ

ਆਪਣੀ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੁਰੱਵਖਆ ਯੰਤਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਵਕੰਗ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪਾਸਿਰਡ, 
ATM ਕਾਰਡ/ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ, ਕਾਰਡ ਿੈਰੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਿੈਵਲਊ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱ ਕ ਦੂਵਜਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ 

ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਘੋਟਾਲੇ ਿਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਠੱਗੀ ਿਾਲੇ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਦੇ ਵਖਲਾਫ 
ਚੌਕਸ ਰਹੋ

ਆਪਣ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਆਰਵਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਵਸੱਵਖਆ ਵਦਓ। ਵਜਿੇਂ ਵਕ, ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਈ-ਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫਨੋ ਉੱਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱੁਤਤਾ ਉੱਤੇ ਿੋਰ ਪਾਓ

ਐਟਂੀ-ਿਾਇਰਸ ਸੌਫਟਿੇਅਰ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਵਖਤ ਨੈੱਟਿਰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ-ਿਾਲ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਵਪਊਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨਿਪੂਰਤ ਹੈ
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ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਆਰਵਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ 
ਲੜਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਵਹੱਸੇ 
ਿਜੋਂ, ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰੂਰਤ 
ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਕਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 
ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
(ਵਜਿੇਂ ਵਕ, ਪਤੇ, ਟੈਲੀਫਨੋ ਨੰਬਰ ਅਤੇ 
ਈ-ਮਲੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ) ਵਿੱਚ 
ਬਦਲਾਓ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਸਵੂਚਤ ਕਰਨ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
ਸਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਵਿੱਚ 
ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਵੂਚਤ ਕਰੋ।

ਸਾਨੰੂ ਸੰਗਠਨ 
ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ 
ਬਦਲਾਓ ਬਾਰੇ 
ਸੂਵਚਤ ਰੱਖਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 
ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ

ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਟਰਨਓਿਰ 
ਵਿੱਚ ਔਰਗੈਵਨਕ ਿਾਧਾ

ਨਿੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 
ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਓ ਅਤੇ 
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ 
ਿੱਲ ਿਾਧਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਣਤਰ 
ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ

ਲੋਕ – ਡਾਇਰੈਕਟਰ, 
ਮਨਿਰੂਸ਼ੁਦਾ 
ਵਸਗਨੇਟਰੀ, ਸ਼ੇਅਰ-
ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਅੰਵਤਮ 
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਵਲਕ

ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੋਂਦ – ਵਜਿੇਂ 
ਵਕ, ਇੱਕ ਸੀਵਮਤ 
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ 
ਮਵਲਕ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਕਸਮ 
ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ

ਆਪਣ ੇਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਨਿਪੂਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਉੱਤੇ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ'ਸਾਨੰੂ ਵਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ' ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਦੇਖੋ।

06



ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ  
ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ 
ਵਲਆਉਣ ਿਕਤ ਵਿਚਾਰ 
ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 
ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਹੋਣ ਦੇ 
ਨਾਲ, ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ 
ਠੱਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਵਿਕ 
ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ 
ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹੇਠ 
ਵਲਖੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਉਵਚਤ ਮਨਿਰੂੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 
ਦੇ ਲਈ ਵਨਸ਼ਾਨੇ ਿਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 
ਅਤੇ ਸਿਾਨੀ ਬੈਂਕ ਿਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ 
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਦਾ 
ਵਧਆਨ ਰੱਖੋ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ 
ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ। ਵਬਨਾ ਲਾਇਸੰਸ ਿਾਲੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-
ਦੇਣ ਨਾ ਕਰੋ

ਪਤਾ ਰੱਖੋ ਵਕ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਿਜੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਨਾਲ ਿਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੋ – ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ, 
ਸਪਲਾਇਰ, ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਸੇਿਾ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ – ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਓ

ਆਪਣੀ ਫੰਵਡੰਗ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ 
ਰਹੋ – ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਪੱਕਾ ਕਰੋ 
ਵਕ ਨਿੇਂ ਵਨਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਜਾਂ 
ਵਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਮਲੀ ਫੰਵਡੰਗ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ
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ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ 
ਨਿਪੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 
ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਅੱਜ ਦੀ ਿਧਦੀ ਹੋਈ ਜੁੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਆਰਵਿਕ ਅਪਰਾਧ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਿੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਵਸਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਲੋ 
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੰੂ ਸਿੇਦ ਬਣਾਉਣ, ਫਰੇਬੀ ਸਵੌਦਆਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ 
ਦੀਆਂ ਕਵੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਿਾ ਦਾ ਇੱਕ ਿਰੂਰੀ ਵਹੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਪੂਰਤ ਨਿਪੂਰਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਬਨਾ, ਸਾਨੰੂ ਹੇਠ ਵਲਖੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸੌਵਦਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣਾ ਵਜਹੜੇ ਵਕ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਿਾਈਲ ਨਾਲ ਵਮਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ 
ਵਿੱਚ ਿੱਡੇ ਿਾਇਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਿਾਈ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ ਵਜਹੜੀ ਵਕ ਸਵਹਯੋਗੀ ਦਸਤਾਿੇਿਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਬੱਲ ਅਤੇ 
ਇੱਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਿਤੀਰਾ 
ਮਾੜੀਆਂ ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ 
ਧਨ ਸਿੇਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਨਿਪੂਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ – ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ੱਕ ਟਾਲ ਸਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਿੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਸਾਿੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਵਨੱਜੀ ਖਾਵਤਆਂ 
ਵਿੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ 
ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਵਸਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਵਕਨ 
ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਵਕ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਹੀ 
ਦਸਤਾਿੇਿ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਵਜਿੇਂ 
ਵਕ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਰਿ 
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਵਡਿੀਡੈਂਡ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ 
ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਿੇਚਣ ਦੀ 
ਪੜਤਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 
ਖਾਵਤਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਾਤਾ ਵਨੱਜੀ ਖਾਤਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਕਵਰਆ ਬਾਰੇ 
ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ 
ਿਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਟਾਲਣਾ ਪਿੇਗਾ 
ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਿੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤੇ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ
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ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਗੇ ਇੰਟਰਪਰੀਵਨਊਅਰਿ Hong 

Kong ਦੀ ਅਰਿ ਵਿਿਸਿਾ ਦੀ ਜਾਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਆਰਵਿਕ ਅਪਰਾਧ 
ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਿੱਧ-ਫੁੱ ਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਵਜਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ 
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਵਨੱਜੀ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਨਿਪੂਰਤ ਰੱਖਣ 
ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 
ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਆਰਵਿਕ ਅਪਰਾਧ 
ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ।

ਆਰਵਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 
ਵਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
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ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਵਖਤ ਬੈਂਵਕੰਗ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਹਾਂ। ਬੈਂਕਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ Hong Kong ਦੀ ਆਰਵਿਕ ਵਿਿਸਿਾ 
ਦਾ ਇਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਹਕਾਂ 
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਪੂਰਤ ਰੱਖੀਏ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਿਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ, 
ਈ-ਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਨ-ਕਾਲਾਂ 
ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ

ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੰਗਾਂ 
ਦਾ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜਿਾਬ ਦੇਿੋ

ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਵਕ ਵਜਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਹੋ, 
ਉਹ ਪੂਰੀ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਪੂਰਤ ਹੋਿੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਣ 
ਵਨੱਜੀ ਨਿਪੂਰਤਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿੀ 
ਸਿਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਝਜਕ ਨਾ ਕਰੋ
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ਸਾਨੰੂ ਵਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

 ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਪੂਰਤ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਕਸੇ ਿੀ HSBC Business Centre (HSBC ਵਬਜਨਸ ਸੈਂਟਰ) ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਡੀ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੈਂਵਕੰਗ ਸਰਵਿਸ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰੂ (852) 2748 8288 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ੋ(ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ #-0 ਦਬਾਓ)

 ਵਨੱਜੀ ਬੈਂਵਕੰਗ ਦੇ ਲਈ, Hong Kong ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਿੀ HSBC ਬ੍ਰਾਂਚ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ (852) 2233 3322 (HSBC ਪ੍ਰੀਵਮਅਰ ਗਾਹਕ), (852) 2748 
8333 (HSBC ਐਡਿਾਂਸ ਗਾਹਕ) or (852) 2233 3000 (ਹੋਰ ਗਾਹਕ) ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ

ਚਲਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ

HSBC ਸੁਰੱਵਖਆ ਸਾਡੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੈ ਵਜਸ ਨੰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਨੀਆ-ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਪੂਰਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਿਪੂਰਤ 
ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਆਰਵਿਕ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਵਬਹਤਰ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਨਰੰਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 
ਅਤੇ ਵਨਯਮਤ ਸਮੀਵਖਆ ਇਸ ਕਾਰਿਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹੱਸਾ ਹੈ ਵਜੱਿੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਕੀ ਜਾਂ ਨਿਪੂਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਨਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਪੂਰਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਿੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਵਕ 
ਵਜਹੜਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵਸਰਫ ਸਹੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਹੋਿੇ।

ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ HSBC ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਿੈੱਬਸਾਈਟ www.hsbc.com.hk/hsbcsafeguard ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਿ The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਕਸੇ ਿੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ 
ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਿਸਨੀਕ ਨੰੂ ਿੰਵਡਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਜਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਿ ਦੀ ਿੰਡ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਿ 
ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਸਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਵਿਕ, ਕਾਨੰੂਨੀ, ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਹਾਵਰਕ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਵਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਦੱਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਖਾਸ ਤੱਤਾਂ ਉੱਤੇ 
ਅਧਾਵਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਿੱਲੋਂ ਵਲਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਿੀ ਕਦਮ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਵਕਸੇ ਿੀ ਹਾਲਾਤ ਹੇਠਾਂ HSBC ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਿ ਵਿੱਚ ਵਲਖੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਵਬਆਨ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ 
ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਕਸੇ ਿੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੁੰ ਮੇਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ ਵਹੱਸਾ ਵਕਸੇ ਿੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰੀਕੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਵਨਕ, ਮਸ਼ੀਨੀ, ਫੋਟੋਕਾਪੀ, ਵਰਕਾਰਵਡੰਗ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ, The Hongkong and 
Shanghai Banking Corporation Limited ਦੀ ਪੂਰਿ ਵਲਖਤ ਮਨਿਰੂੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਿਸਿਾ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
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