
ਆਪਣ ੇਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਰੱੁਖਖਅਤ ਰੱਖੋ

 ਨਾ ਕਰ ੋਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਖਵੱਚ ਦੂਖਜਆਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੋ ਖਜਹੜੀ ਖਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

 ਨਾ ਕਰ ੋਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇ ਖਿਨਾ ਦੂਖਜਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ 
ਖਾਤਾ ਵਰਤਣ ਨਾ ਖਦਓ

 ਆਪਣੀ ਖਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, 
ਸਰੱੁਖਖਆ ਯੰਤਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਿੈਂਖਕੰਗ ਆਈ.ਡੀ.  
ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ, ATM ਕਾਰਡ, ਕਰੈਖਡਟ ਕਾਰਡ, 
ਕਾਰਡ ਵਰੈੀਖਿਕਸ਼ੇਨ ਵਖੈਲਊ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਿੁੱ ਕ ਦੂਖਜਆਂ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ

 ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਖਅਤ ਖਡਪੋਖਜ਼ਟ ਲਾਕਰ ਨੰੂ ਖਕਸੇ 
ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ ਖਕਰਾਏ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਖਕਸੇ 
ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖਕਰਾਇਆ ਨਾ ਵੰਡੋ ਜਾਂ 
ਦੂਖਜਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ

 ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਖਅਤ ਖਡਪੋਖਜ਼ਟ ਲਾਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਖਕਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਕੰਮ ਲਈ, ਜਾਂ ਿਟਣ ਜਾਂ ਜੰਗ 
ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੰੂ ਖਕਸੇ ਵੀ ਏਦਾਂ 
ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤੋ ਖਜਸ ਨਾਲ ਦੂਖਜਆਂ ਨੰੂ 
ਤਕਲੀਿ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਖਚਤ ਖਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ 
ਤੋੜਨ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਖਖਅਤ ਲਾਕਰ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

 ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ 
ਮੁਖਤਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸੁਰੱਖਖਅਤ ਖਡਪੋਖਜ਼ਟ ਲਾਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ  
ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

 ਿੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਘੋਟਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਵਾਲੇ ਈ-ਮੇਲਾਂ 
ਦੇ ਖਖਲਾਿ ਚੌਕਸ ਰਹੋ

 ਐਟਂੀ-ਵਾਇਰਸ ਸੌਿਟਵੇਅਰ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਖਤ 
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਾਇਰ-ਵਾਲ ਸੁਰੱਖਖਆ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੰਖਪਊਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਖਆ ਨਵਪੂਰਤ ਹੈ



ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨੰੂ ਨਵਪੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਖਆ 
ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਿਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ 
ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੰੂ ਸਫ਼ੇਦ ਿਣਾਉਣ, ਿਰੇਿੀ ਸੌਖਦਆਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 
ਿਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਹੱਸਾ ਹੈ।

 ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਪੂਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸੌਖਦਆਂ ਿਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਖਜਹੜੇ 
ਖਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਮਲਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਖਵੱਚ 
ਸ਼ਾਖਮਲ ਹੈ ਸਖਹਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਿਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਵੱਡੀ 
ਰਕਮ ਖਜਹੜੀ ਖਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਖਨੱਜੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਿਾਈਲ ਨਾਲ 
ਨਹੀਂ ਖਮਲਦੀ ਅਤੇ ਖਜਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਖਕਲ ਹੈ ਖਜਵੇਂ ਖਕ 
ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਾਇਰ ਟਰਾਂਸਿਰ ਜਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਪੈਸੇ

 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਨੱਜੀ ਖਾਤੇ ਖਵੱਚ ਹੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਖਕਖਰਆ ਿਾਰੇ 
ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਾਹਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ 
ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਿੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਟਾਲਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਉੱਤੇ 
ਪਾਿੰਦੀ ਲਾਉਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਿੈਂਕ ਸੰਿੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 

 ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਵਾਿ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ 
ਖਕਖਰਆ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਖਵੱਚ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਖਕ ਸਵੇਾਵਾਂ ਅਚਾਨਕ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਿੰਦ ਨਾ ਹੋਣ

 ਖਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਿੈਂਕ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਵੱਚ 
ਿਦਲਾਓ ਿਾਰੇ ਸੂਖਚਤ ਕਰ ੋਖਜਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਖਕਖਰਆ 
ਿਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਖਜਵੇਂ ਖਕ, ਪਖਰਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼/ਇਲਾਕੇ ਖਵੱਚ ਿਦਲਾਓ



ਆਰਖਥਕ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ 
ਲੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਕਸ  
ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ  
ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਆਰਖਥਕ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਉਸ ਆਰਖਥਕ ਖਵਵਸਥਾ ਦਾ ਇਮਾਨ 
ਿਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਿੱਧ ਹਾਂ ਖਜਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਨਰਭਰ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਖਜਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੰਗ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ?

 ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ, ਈ-ਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਿੋਨ-
ਕਾਲਾਂ ਨੰੂ ਖਧਆਨ ਖਵੱਚ ਰੱਖੋ

 ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ 
ਜਵਾਿ ਦੇਵੋ

 ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਖਕ ਖਜਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੂਰੀ, ਸਹੀ ਅਤੇ 
ਨਵਪੂਰਤ ਹੋਵੇ

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਖਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ 
ਨਵਪੂਰਤ ਕਰਨ ਿਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ 
ਸਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਖਝਜਕ ਨਾ ਕਰੋ

ਸਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Hong Kong ਖਵੱਚ ਖਕਸੇ ਵੀ HSBC ਦੀ ਿ੍ਰਾਂਚ ਖਵੱਚ 
ਜਾਓ ਜਾਂ (852) 2233 3322 (HSBC ਪ੍ਰੀਖਮਅਰ ਗਾਹਕ), (852) 
2748 8333 (HSBC ਐਡਵਾਂਸ ਗਾਹਕ) ਜਾਂ (852) 2233 3000 
(ਹੋਰ ਖਨੱਜੀ ਗਾਹਕ) ਉੱਤੇ ਿੋਨ ਕਰੋ

ਕਾਰੋਿਾਰੀ ਿੈਂਖਕੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਕਸੇ ਵੀ HSBC 
Business Centre (HSBC ਖਿਜਨਸ ਸੈਂਟਰ) ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 
ਸਾਡੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਿੈਂਖਕੰਗ ਸਰਖਵਸ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰੂ (852) 2748 
8288 ‘ਤੇ ਿੋਨ ਕਰੋ #-(ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ #-0 ਦਿਾਓ)

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ



ਆਪਣ ੇਿੈਂਕ ਖਾਤੇ 
ਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰਿੰਧਨ ਕਰਨਾ

Hong Kong ਖਵਖੇ ਸਖਥਤ
ਖਨੱਜੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ



ਇਹ ਗਾਈਡ
ਖਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ  
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
 
ਆਪਣ ੇਿੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਖਕਖਰਆ ਦਾ ਸਹੀ 
ਪ੍ਰਿੰਧਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਖਵਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪੰੂਜੀ ਦੀ ਰੱਖਖਆ ਕਰੇਗਾ।

ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਹਰ 
ਖਦਨ ਖਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 
ਸੰਭਾਖਲਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਰਖਥਕ ਅਪਰਾਧ 
ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ 
ਅਸੀਂ ਖਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ 
ਗਾਹਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨੰੂ ਨਵਪੂਰਤ ਨਹੀਂ 
ਰੱਖਖਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 
ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿੈਂਖਕੰਗ ਖਸੱਧੀ ਅਤੇ ਸਖੌੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੰੂ 
ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਆਰਖਥਕ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਿਚਾਉਂਖਦਆਂ, ਇਹ ਗਾਈਡ ਹੇਠ ਖਲਖੇ 
ਖਵਖਸ਼ਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਝੁਾਓ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ:



 ਕਾਰੋਿਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਨੱਜੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾ ਕਰੋ, 
ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਸਪਲਾਇਰ ਨੰੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਖਵਕਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ 
ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ, ਖਕਉਂਖਕ ਇਹ ਖਾਤੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਕਉਂਖਕ 
ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਖਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਸ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਖਮਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਜਹੜਾ ਖਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੰੂ ਸਿੈਦ ਕਰਨਾ, ਧੋਖੇ ਜਾਂ 
ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਿਚਣ ਦੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਖਕਖਰਆਵਾਂ 
ਖਵੱਚ ਦੇਖਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਖਨੱਜੀ ਖਾਖਤਆਂ ਨੰੂ ਖਨੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖੋ

ਇਹ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ 
ਖਕਖਰਆਵਾਂ ਹਨ ਖਜਹੜੀਆਂ ਖਕ 
ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਚੰਗੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਖਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਆਰਖਥਕ ਅਪਰਾਧ 
ਤੋਂ ਿਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਹਰ ਖਦਨ 
ਖਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਸੰਭਾਖਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ



 ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਿਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਿਾਰੀ 
ਿੈਂਖਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੋਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ 
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋ 
ਖਜਹੜਾ ਖਕ ਖਨੱਜੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਖਵਕਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਖਨੱਜੀ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਿਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਤ ੇਟਕੈਸ ਸੰਿੰਖਧਤ ਸਖਥਤੀ ਨੰੂ ਖ਼ਰਾਿ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਖਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਿਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤ ੇ
ਖਵੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ – ਖਜਵੇਂ ਕੇ, ਿੰਖਡੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ 
ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਿੈਂਕ ਨੰੂ ਸੂਖਚਤ ਕਰੋ

 ਕਾਰੋਿਾਰ ਦੇ ਮਾਖਲਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਿਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੇ ਖਨੱਜੀ ਖਾਖਤਆਂ ਖਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ 
ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ 
ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਖਡਵੀਡੈਂਡ, ਕੰਪਨੀ ਖਵੱਚ ਖਹੱਸਾ 
ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਖਨੱਜੀ ਖਰਖਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, 
ਖਵੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਖਸਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਖਕਨ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਖਕ ਇਨ੍ਹ ਾਂ  
ਦੇ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ 



 ਆਪਣ ੇਿੈਂਕ ਦੇ ਖਾਖਤਆਂ ਦੀ ਿਾਕਾਇਦਾ ਪੜਤਾਲ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗਤੀਖਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿੈਂਕ 
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਖਮਲਾਓ

 ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ, ਟਰਾਂਸਿਰ ਅਤੇ ਖਰਚੇ 
ਦੇ ਖਰਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ, ਖਿੱਲ ਅਤੇ ਸੰਿੰਖਧਤ 
ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ

 ਪੈਖਸਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮੰਖਜ਼ਲ ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ 
ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਪੈਖਸਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਖਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਖਜਵੇਂ ਖਕ 
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਖਫ਼ਕ ਟਰਾਂਸਿਰ ਅਤੇ ਇਲੈਟ੍ਰਾਖਨਕ ਿੈਂਕ 
ਟਰਾਂਸਿਰ

 ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣ ੇਿਰਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਖਨਵਾਸ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਟੈਕਸ 
ਸੰਿੰਧੀ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਿ ਖਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਹਮਸ਼ੇਾ ਆਪਣ ੇਿੈਂਕ ਨੰੂ ਇੱਕ ੋਪਛਾਣ ਪੱਤਰ 
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਵਾਓ। ਆਪਣ ੇਪਛਾਣ 
ਪੱਤਰਾਂ ਖਵੱਚ ਹੋਏ ਖਕਸ ੇਵੀ ਿਦਲਾਓ ਿਾਰੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ 
ਆਪਣ ੇਿੈਂਕ ਨੰੂ ਸਚੂਨਾ ਖਦਓ

ਚੰਗੇ ਖਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ


