ดูแลบัญชีและส่วนบริการของคุณให้ ปลอดภัย
อย่า ช่วยบุคคลอื่นในการช�ำระเงินหรื อจัดการกับทรัพย์สนิ ที่ไม่ได้
เป็ นของคุณ
อย่า ให้ ผ้ อู ื่นใช้ งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากคุณ
อย่าเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลบัญชี อุปกรณ์รกั ษาความ
ปลอดภัย รหัสธนาคารและรหัสผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต บัตร
ATM/บัตรเครดิต วงเงินยืนยันบัตรหรือสมุดเช็คกับบุคคลอืน่
อย่าให้ สทิ ธิ์ในการเช่าซื ้อ การเช่าช่วงหรื อแบ่งใช้ ต้ นู ิรภัยของคุณ
กับบุคคลอื่น
อย่าใช้ ต้ ฝู ากนิรภัยเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรื อจัดเก็บ
สิง่ ของที่เป็ นอันตรายเช่น วัตถุระเบิดหรื อมีฤทธิ์กดั กร่อน ห้ ามใช้
งานในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความร� ำคาญแก่ผ้ อู ื่น ในกรณีที่มี
การละเมิดข้ อก�ำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องเราอาจจ�ำเป็ นต้ อง
หยุดให้ บริ การตู้ฝากนิรภัย
ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าไม่มีใครอื่นนอกเหนือจากคุณหรื อผู้แทนที่
ได้ รับการแต่งตังของคุ
้
ณได้ รับอนุญาตให้ เข้ าถึงตู้ฝากนิรภัยของ
คุณ
ระวังการหลอกลวงทางโทรศัพท์และ/หรื อทางอีเมลที่อ้างว่า
เป็ นการด�ำเนินการของธนาคาร
ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
ของคุณเป็ นปั จจุบนั โดยใช้ ซอฟต์แวร์ ป้องกันไวรัส, การเชื่อมต่อ
เครื อข่ายที่ปลอดภัยและการป้องกันไฟร์ วอลล์

สิง่ ที่อาจเกิดขึ ้นหากข้ อมูลลูกค้ าของ
คุณไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด
การมีข้อมูลที่ถูกต้ องเกี่ยวกับลูกค้ าของเราเป็ นส่ วนส�ำคัญที่จะช่ วยให้ เรา
ความสามารถในการตรวจจับและหยุดยัง้ กรณีการฟอกเงิน การฉ้ อโกง
และการหลีกเลี่ยงภาษี
หากไม่มีข้อมูลล่าสุด เราอาจต้ องขอให้ คณ
ุ ชี ้แจงธุรกรรมทางบัญชีตา่ ง ๆ
ที่ไม่ตรงกับโพรไฟล์ปัจจุบนั ของคุณ ตัวอย่างเช่น การฝากเงินจ�ำนวนมากโดย
ไม่มีเอกสารรองรับส�ำหรับธุรกรรมที่ไม่ใช่รายการปกติตามโพรไฟล์บญ
ั ชีสว่ น
บุคคลของคุณและยากต่อการตรวจสอบ การโอนเงินหรื อฝากเงินสดจ�ำ
นวนมากผ่านธนาคาร
หากไม่สามารถชี ้แจงรายการที่ผิดปกติในบัญชีสว่ นตัวของคุณได้ เราอาจไม่มีทาง
เลือกอื่นนอกจาก เราอาจต้ องเลื่อนเวลาหรื อจ�ำกัดการให้ บริ การด้ านการธนาคารบาง
อย่าง เช่น การส่งเงินไปต่างประเทศหรื อยุติความสัมพันธ์ด้านการธนาคารกับคุณ
การตอบกลับเมื่อเราแจ้ งขอข้ อมูล จะช่วยให้ เราเข้ าใจกิจกรรมทางบัญชีของคุณและ
ช่วยให้ มนั่ ใจได้ วา่ บริ การต่าง ๆ จะไม่ตดิ ขัดหรื อบัญชีถกู ปิ ดโดยไม่คาดคิด
ให้ ข้อมูลล่าสุดกับธนาคารของคุณโดยเร็ วที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ เมื่อข้ อมูลของคุณมี
การเปลี่ยนแปลง ซึง่ อาจน�ำไปสูธ่ รุ กรรมต่าง ๆ ในบัญชีของคุณ เช่น การเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ทางครอบครัว การจ้ างงานหรื อประเทศ/พื ้นที่ที่คณ
ุ อาศัยอยู่

เราสามารถร่วมมือกันเพือ่ ต่อสู้
กับอาชญากรรมทางการเงินไ
ด้ อย่างไร
เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความสมบูรณ์ ของระบบการเงินที่เราทุกคนต้ องพึ่งพา
จากอาชญากรรมทางการเงิน ข้ อมูลที่เราขอจากคุณจะช่ วยให้ เราบรรลุเป้า
หมายนีไ้ ด้

คุณควรปฏิบตั อิ ย่างไรหากได้ รับการแจ้ งขอข้ อมูลจากเรา
เตรี ยมรับจดหมาย อีเมลและโทรศัพท์จากเรา
ตอบสนองต่อการร้ องขอข้ อมูลของเราในเวลาที่เหมาะสม
ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าข้ อมูลที่คณ
ุ ให้ แก่เรานันเป็
้ นข้ อมูลที่
สมบูรณ์ครบถ้ วน ถูกต้ องและเป็ นปั จจุบนั
อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแจ้ ง
ขออัพเดตข้ อมูลส่วนตัวของคุณ

ติดต่อเรา
กรุณาติดต่อสาขา HSBC ในฮ่องกงหรื อ
โทร (852) 2233 3322 (ลูกค้ า HSBC Premier), (852) 2748
8333 (ลูกค้ า HSBC Advance) หรื อ (852) 2233 3000 (ลูกค้ า
อื่น ๆ)
ส�ำหรับธุรกรรมในเชิงพาณิชย์กบั ธนาคารกรุณาติดต่อศูนย์ธรุ กิจ HSBC (HSBC
Business Centre) หรื อสายด่วน Commercial Banking
Service Hotline ที่หมายเลข (852) 2748 8288 (กด #-0 หลัง
จากเลือกภาษา)

เอกสารนี ้ออกโดยธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จ�ำกัด

การจัดการบัญชีธนาคารของคุณ
อย่างชาญฉลาด
คูม่ ือส�ำหรับลูกค้ าส่วนบุคคล
ในฮ่องกง

คูม่ ือนี ้
เป็ นประโยชน์อย่างไรบ้ าง
การจัดการบัญชีธนาคารของคุณอย่างเหมาะสม
จะช่วยป้องกันทัง้ การเงินของคุณและบุคคลอื่น ๆ

เพือ่ ให้ แน่ใจว่าการท�ำธุรกรรมทางธนาคารของคุณเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ปลอดภัยจากการ
ฉ้ อโกงหรือการกระท�ำผิดทางการเงิน คูม่ อื นี ้จึงถูกจัดท�ำขึ ้นเพือ่ ให้ คำ� แนะน�ำทีเ่ ป็ นประโยชน์
เกีย่ วกับ:

วิธีที่ดีที่สดุ ในการจัดการ
บัญชีของคุณในแบบวัน
ต่อวัน

สิง่ ที่อาจเกิดขึ ้นหา
กระเบียนข้ อมูลลูกค้ าของ
คุณไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด

เราสามารถร่วมมือกัน
เพื่อต่อสู้กบั อาชญากรรม
ทางการเงินได้ อย่างไร

วิธีที่ดีที่สดุ ในการจัดการบัญชีของ
คุณในแต่ละวัน
ต่ อไปนีค้ ือพฤติกรรมและการ
ด�ำเนินการบางอย่ างที่จะช่ วยให้
คุณสามารถจัดการบัญชีของคุณ
และปกป้องคุณจากการฉ้ อโกงและ
อาชญากรรมทางการเงินได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ:

เก็บบัญชีสว่ นบุคคลเพื่อการใช้ งานส่วนตัว
เท่านัน้
อย่าใช้ บญ
ั ชีสว่ นบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น การจ่าย
เงินให้ ซพั พลายเออร์ หรื อรับรายได้ จากการขาย เนื่องจากไม่สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของบัญชีและเป็ นการยากที่จะตรวจสอบ ธุรกรรมเหล่านี ้อาจเป็ น
สัญญาณเตือนที่ต้องเฝ้าระวังส�ำหรับธนาคาร เนื่องจากพฤติกรรมเหล่านี ้อาจ
ตรงกับการด�ำเนินการใด ๆ ที่นา่ สงสัย เช่น การฟอกเงิน การฉ้ อโกงหรื อการ
หลีกเลี่ยงภาษี

การรับช�ำระเงินตามปกติไปยังบัญชีสว่ นตัวของเจ้ าของธุรกิจจากการท�ำธุรกิจไม่ถือ
เป็ นเรื่ องผิดแต่อย่างใด เช่น รายได้ จากเงินเดือน ค่าตอบแทนกรรมการ การจ่ายคืน
เงินกู้กรรมการ การจ่ายเงินปั นผล การซื ้อหรื อขายหุ้นและการจ่ายค่าใชจ่ายส่วนตัว
หากมีเอกสารรองรับถูกต้ อง

ใช้ บริ การทางธุรกิจจากธนาคารส�ำหรับตอบสนองความต้ องการ
ทางธุรกิจของคุณผ่านระบบการท�ำงาน ผลิตภัณฑ์และบริ การต่าง
ๆ รวมทังค�
้ ำแนะน�ำที่จดั ไว้ เป็ นพิเศษซึง่ ลูกค้ าส่วนบุคคลทัว่ ไปไม่ได้ รับ
การถ่ายโอนรายได้ จากการขายผ่านบัญชีสว่ นตัวของคุณอาจกระทบ ต่อ
บัญชีทางธุรกิจและการค�ำนวณภาษีของคุณ และส่งผลให้ การขอกู้เงินเกิดปั ญหาได้
แจ้ งให้ ธนาคารทราบอย่างจริ งจัง หากคาดว่าจะมีการรับหรื อส่งเงินเป็ นจ�ำนวนหรื อ
ปริ มาณมากกว่าปกติ ผ่านบัญชีของคุณในบางช่วงเวลา เช่น แหล่งเงินทุนใหม่หรื อ
ธุรกรรมใด ๆ กับบุคคลภายนอก

เก็บรักษาระเบียนข้ อมูลที่เหมาะสม
ตรวจสอบบัญชีธนาคารของคุณเป็ นประจ�ำและปรับยอดกิจกรรม
ทังหมดด้
้
วยใบแจ้ งยอดธนาคารของคุณ
ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าคุณเก็บบันทึกรายได้ , การโอนและค่าใช้ จา่ ย
ตลอดจนใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้ งหนี ้และเอกสารสนับสนุน
ใช้ ชอ่ งทางอิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ เช่น การโอนเงินผ่านธนาคาร
(TT) หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ช�ำระเงิน เพือ่ ให้ สะดวก
ในการติดตามทีม่ าและปลายทางในการส่งเงินดังกล่าว
ท�ำความเข้ าใจและปฏิบตั ติ ามภาระด้ านการจ่ายภาษีของคุณ ให้
ข้ อมูลเกีย่ วกับภาษีของทีพ่ กั อาศัยกับเราและเก็บบันทึกเอกสาร
ทางภาษีไว้ อย่างชัดเจน
หากคุณมีเอกสารประจ�ำตัวหลายแบบ ให้ ใช้ เอกสารเดียวกัน
ส�ำหรับธนาคาร แจ้ งให้ ธนาคารทราบการเปลีย่ นแปลงเอกสาร
ประจ�ำตัวของคุณโดยไม่ลา่ ช้ า

