
तपाईंको खाताहरु र सवेाहरु सरुक्षित राख्हुोस्

 पैसा वा समपक्तिहरु, जुन तपाईंको आफनै होइन, 
क्तनको कारोबार गन्न अरुलाई नसघाउनुहोस् 

 तपाईंको अनुमक्त क्बना अरुलाई खाता चलाउन 
नदिनुहोस् 

 तपाईंको व्यक्तिगत क्ववरणहरु, खाताको 
जानकारीहरु, सरुषिा उपकरण, इन्टरन्ेट बैंदकङ, 
अाइक्ि र पासवि्न, एट्टएम काि्न, के्क्ि्ट काि्न, 
काि्न भटेरदिकेशन भ्ालु वा चेक बुक अरुलाई 
नदिनहुोस्

 आफनो सुरक्षित बचत लकर अरुहरुलाई भािामा 
नदिनुहोस्, कुनै उप-ठेक्ा वा अरुसँग त्सको 
साझारुपमा प्र्ोग नगनु्नहोस्

 आफनो सुरक्षित बचत लकर कुनै पक्न गैह्-कानूनी  
उदे्श्कोलाक्ग प्र्ोग नगनु्नहोस्, वा कुनै 
खतराजन् सामानहरु राख् प्र्ोग नगनु्नहोस् 
जसतै क्वषिो्टक वा क्वनाशकारी वसतुहरु। 
अरुहरुलाई कुनै पक्न प्रकारले बाधा पुग्े गटर 
त्सको प्र्ोग नगनु्नहोस्। प्रचक्लत क्न्म र 
शत्नहरु उललङघन भएको अवस्ामा, हामी 
तपाईंलाई सुरक्षित बचत लकर सेवाहरु उपलबध 
गराउन असम््न हुनेछौं

 तपाईं बाहके वा तपाईंले क्न्ुति गनु्न भएको 
प्रक्तक्नक्ध बाहके कसैले पक्न तपाईंको सुरक्षित 
बचत लकरमा पहुचँ नपाएको भन्े कुरालाई 
सुक्नक्चित गनु्नहोस्

 अवैध रुपमा बैंकको नामबा्ट पठाइएको भनि ै
िावी गरेर िोनबा्ट ठग्े र जालसाजी गनने 
दकक्समका इमेलहरु क्वरुद्ध सचेत रहनुहोस्

 एन्टी भाइरस सफ्टवेर, सुरक्षित ने्टवक्न  कनेकशन 
र िा्रवाल रषिाको प्र्ोग गिदै तपाईंको 
कम्प्ु्टरको सेक्ुटर्टी सम्अनुकुल भएको 
सुक्नक्चित गनु्नहोस्



तपाईंको ग्ाहक सचुनाहरु 
सम्ानकूुल अपि्ेट 
नगटरएको खणिमा के हुन 
सकछ?
हाम्ा समपुण्न ग्ाहकहरुको सटठक सुचनाहरु नै समपक्ति 
शुदद्करण, ठगी धनिा वा कर छली पतिा लगाउने र 
रोके् हाम्ो षिमताको एउ्टा प्रमुख भाग हो। 

 तपाईंको अद्ावक्धक सुचना नभएको खणिमा,  
हामीले तपाईंलाई तपाईंको क्वद्मान प्रोिाइलसँग नक्मलेको 
खाताको कारोबारको क्वष्मा पुक्टि गनने कागजातहरुको 
क्वष्मा सोध्न सकछौं, उिाहरणमा, पुक्टि गनने कागजातहरु 
क्बना गटरएका ठुलो क्नषिेपहरु जुन तपाईंको सामान् व्यक्तिगत 
प्रोिाइलसँग मेल खाँिनै र ठुला वा्र ट्ानसिरहरु वा नगि 
क्नषिेपहरुलाई प्रमाक्णत गन्न गाह्ो हुने जसता कुराहरु पि्नछन्

 ्िी तपाईंको व्यक्तिगत खातामा भएका असामान् गक्तक्वक्ध 
व्याख्ा गन्न सदकन् भने हामीसँग क्वप्रेषण जसता केही बैंदकङ 
सेवाहरु रोक लगाउने वा दिलाई गनने, वा तपाईंसँगको हाम्ो 
बैदकङ समबनध अनत् गनने बाहके अरु उपा् हुिँनै

 हामीले गरेको सुचनाको अनुरोधहरुको जवािले हामीलाई 
तपाईंको खाताहरुमा भएको गक्तक्वक्ध बुझन सहा्ता गछ्न 
र सेवाहरु अनेपेक्षित रुपमा रुकाव्ट नभएको वा खाता 
बनि भएको भनी सुक्नक्चित गि्नछ।

 तपाईंको सुचनाहरु पटरवत्नन हुने क्वक्तिकै, जक्त सकिो चँािो 
तपाईंको बैंकलाई अवगत गराउनुहोस् जसले तपाईंको खातामा 
भएको क्वक्भन् गक्तक्वक्धलाई जनाउँछ -जसतै, पाटरवाटरक 
पटरक्स्क्तहरुमा, नोकरी वा तपाईं बस्ु हुने िशे/षिेत्रमा 
भएका पटरवत्ननहरु



क्वतिी् अपराधसँग 
हामी कसरी सँगै 
क्मलेर लडन सकछौं
क्वतिी् व्यवस्ाको क्नष्ालाई रषिा गन्न हामी प्रक्तबद्ध छौं
जसमा्ी हामी सबैजना क्वतिी् अपराधबा्ट बचि ैभर पन्न
सकछौं । हामीले तपाईंसँग अनुरोध गरेको सूचनाले ्ो उपलक्बध
हाक्सल गन्न हामीलाई सहा्ता गननेछ । 

तपाईंले हामीबा्ट सूचनाको अनुरोध प्राप्त
गनु्न भएको खणिमा तपाईंले के गनु्न पछ्न?

 हामीबा्ट आउन ेपत्रहरु, इमेलहरु र 
िोनहरुलाई ध्ान दिनहुोस्

 ््ासम्मा हाम्ा सुचनाको 
अनुरोधहरुको जवाि दिनुहोस्

 तपाईंले हामीलाई उपलबध गराउनुहुने 
सुचनाहरु पुण्न, सटठक र अद्ावक्धक 
भएको सुक्नक्चित गनु्नहोस्

 तपाईंको व्यक्तिगत सुचनाहरुलाई अपि्ेट 
गराउने क्वष्मा कुनै पक्न प्रश्नहरु भएमा 
हामीलाई समपक्न  गन्न अ्पठ्ारो  
नमान्ुहोस्

हामीलाई समपक्न  गनु्नहोस्
कृप्ा हङकङको कुनै पक्न HSBCको शाखामा जानुहोस् वा िोन
गनु्नहोस् (852) 2233 3322 (HSBC क्प्रक्म्र ग्ाहकहरुकालाक्ग)
(852) 2748 8333 (HSBC एडभानस ग्ाहकहरुकालाक्ग) वा
(852) 2233 3000 (अन् व्यक्तिगत ग्ाहकहरुका लाक्ग) 

व्यवसाक््क वैदकङको लाक्ग कृप्ा कुनै पक्न HSBC क्बक्जनेस
केनद्रमा जानुहोस् वा हाम्ो व्यवसाक््क बैदकङ सेवा ह्टलाईनमा
िोन गनु्नहोस् (852) 2748 8288 (भाषा #-छनौ्ट पक्छ 0
क््चनुहोस्)

हङकङ त्ा शांघाई बैंदकङ कपपोरेशन क्लक्म्ेटिबा्ट जारी गटरएको



तपाईंको बैंकं खातालाई 
समा्ट्न प्रकारले व्यवस्ापन
गनने
व्यक्तिगत ग्ाहकहरुको क्नक्मत एउ्टा क्निनेक्शका
हङकङमा



कसरी ्स क्निनेक्शकाले
मद्त गन्न सकछ?
 
तपाईंको बैंक खाता
र गक्तक्वक्धको सक्ह व्यवस्ापन
गना्नले तपाईंको र बृहत्
समुिा् िवैुको अ ््न (क्वति)को
सरुषिा गननेछ।  

िकै्नक रुपमा
उतिम तटरकाले 
कसरी खातालाई
व्यवस्ापन गनने

क्वक्ति्
अपराधसँग हामी
कसरी सँगै क्मलेर 
लडन सकछौं

तपाईंको ग्ाहक
जानकारीहरुलाई
अद्ावक्धक राक्खएको
छैन भनेको के
हुनसकछ

तपाईंको बैदकङ सपटि रहोस्, ठगी र क्वतिी् अपराधबा्ट सरुक्षित
रहोस ्भनी सकु्नक्चित गन्नको क्नक्मत, ्स क्निनेक्शका क्नम्न
क्वष्मा उप्ोगी सझुावहरु उपलबध गराउँछ



 तपाईंको व्यक्तिगत खातालाई व्यासाक््क उद्ेश्को क्नक्मत
प्र्ोग नगनु्नहोस्, जसतै आपूरत्नकता्नहरुलाई भुतिानी गनने
वा क्वक्री आ् प्राप्त गन्न, दकनभने ्ी कुराहरु ्ो खाताको
उदे्श् अनुरुप क्मलिनै, सा्ै प्रमाक्णत गन्न गाह्ो पछ्न।
्सता कारोबारहरुले बैंकको क्नक्मत रातो झणिाहरु खिा
गन्नसकछ दकनभने ्सता तटरकाहरु सामान्त्ा 
अवांछनी् दक््ाकलापहरुसँग मेल खानछ जसतै 
समपक्ति शुक्द्धकरण वा कर छली

तपाईंको व्यक्तिगत खाताहरु व्यक्तिगत 
प्र्ोगकोलाक्ग राख्ुहोस्

्हा ँकेही बानीहरु र
अभ्ासहरु दिइएका छन्
जसले तपाईंलाई प्रभावकारी
िडगले तपाईंको खाता
व्यवस्ापन गन्न र ठगी त्ा
क्वक्ति् अपराधबा्ट बचन
मद्त गन्नसकछ

िकै्नक रुपमा उतिम 
तटरकाले कसरी खातालाई
व्यवस्ापन गनने



 तपाईंको व्यवसाक््क आवश्कताहरुको
लाक्ग व्यवसाक््क बैंदकङ सेवाहरुको उप्ोग 
गनु्नहोस् जहाँ तपाईंले क्वशेष सुक्वधाहरु, 
उतपािनहरु र परामश्नहरु पाउनु हुनेछ, 
जुन व्यक्तिगत ग्ाहकहरुलाई उपलबध छैन। 
तपाईंको व्यक्तिगत खाताहरु र कर क्स्क्त क्बग्न 
सकछ, समभाक्वत रुपमा के्क्ि्ट सुक्वधाहरुमा 
तपाईंको पहुचँलाई असर पान्न सकछ

 ्दि तपाईंले असामान् रुपमा उच्च मुल् वा पटरमाणमा 
तपाईंको खातामा केही क्नक्चित सम् अवक्धमा- जसतै, तेस्ो
पा्टटीहरुसँगको न्ाँ लगानी श्ोतहरु वा कारोबारीहरुको बारेमा
पूवा्ननुमान गनु्नभ्ो भने तपाईं आिै अग्सर भएर तपाईंको 
बैंकलाई सुक्चत गनु्नहोस्

 व्यवसा् माक्लकहरुलाई उहाँहरुको व्यवसा्बा्ट आरज्नत
नािाहरु कानून सममत उहाँहरुको व्यक्तिगत खाताहरुमा
प्राप्त गन्नलाई कुनै समस्ा छैन, जसतै तलब आ्, क्निनेशकको 
ज्ाला, तोदकएको क्निनेशकको ऋणको चुतिा, लाभांश, शे्र
दकतिाको क्वक्री वा खटरि, र व्यक्तिगत खच्नहरुको भुतिानी, 
्ी सबैको उक्चत अक्भलेख राक्खएको खणिमा।



 तपाईंको बैंक खाताहरु क्न्क्मत रुपमा जाचँ
गनु्नहोस ्र सबै गक्तक्वक्धहरुलाई तपाईंको 
बैंक स्ेट्टमेन्टसगँ क्मलान गनु्नहोस्

 तपाईं आफनो आ्को, ट्ानसिरहरुको 
र व्य्को सा् ैक्बलहरु, चलानीहरु र 
पुक्टि गनने कागजातहरुको रेकि्न राख्े 
कुरालाई सकु्नक्चित गनु्नहोस्

 भतुिानीको कारोबारहरुको क्नक्मत इलेकट्ोक्नक
च्ानलहरुको, जसत ै्ेटक्लग्ादिक ट्ानसिर 
र इलेकट्ोक्नक बैंक ट्ानसिरको प्र्ोग 
गनु्नहोस,् जसले गिा्न कोषहरुको उद्गम र 
गनतव्यलाई पछ्ाउन सक्जलो हुनछ

 तपाईंको करको िाक््तवलाई बुझनहुोस्
र पालना गनु्नहोस।् हामीलाई तपाईंको 
कर क्नवासीको जानकारीहरु उपलबध
गराउनहुोस ्सा् ैकरको कागजातहरुको
एउ्टा सपटि अक्भलेख राख्हुोस्

 ्दि तपाईंसगँ एक भनिा बिी पटरच् 
पत्रहरु छन ्भन,े सधँ ैएउ्ैट पटरच् पत्रको 
जानकारी तपाईंको बैंकलाई उपलबध 
गराउनहुोस।् सक्ह सम्मा तपाईंको 
पटरच् पत्रहरुमा भएको कुनपैक्न 
पटरवत्ननको क्वष्मा तपाईंको बैंकलाई 
अवगत गराउनहुोस् 

सही अक्भलेखहरु राख्ुहोस्


