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 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ  

1 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 

ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖਾ 
ਨਵੇਂ ਤਰੀਿੇ ਕਵੱਚ ਹੁਣ 10 ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਗ ਹਨ:

1. ਕੋਡ ਕਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

2. ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕਕੰਗ ਕਰਸ਼ਤਾ

3.  ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆ ਂਬੈਂਕਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

4. ਸੰਮਕਲਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬੈਂਕਕੰਗ

5. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸ ੇਕਰਜ ੇਲਈ ਅਰਜੀ ਕਦੰਦ ੇਹੋ

6.  ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ 

7.  ਕਰਜ ੇਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚੁੱਕਣਾ 

8.  ਆਪਣੇ ਖਾਤ ੇਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ

9.  ਜਦੋਂ ਚੀਜਾ ਂਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ

10.  ਤੁਹਾਡੀ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਕਨਪਟਾਰਾ

ਬੈਂਕਕੰਗ ਕਵੱਚ ਬਦਲਾਵ 
ਨਵੇਂ ਬੈਂਕਕੰਗ ਕੋਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਸਟਰੇਕਲਆਈ ਬੈਂਕਾ ਂ
ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਵਸਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਜੱਤਣ ਲਈ 
ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ  
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

•   ਹੁਣ ਕਰਟੇਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਲਈ 
ਕਵਕਰੀ ਕਕਮਸ਼ਨਾ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 

•   ਬੈਂਕਾ ਂਕਵੱਚ ਜਦੋਂ ਚੀਜਾ ਂਗਲਤ ਹ ੋਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂ
ਗਾਹਕਾ ਂਲਈ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਸਮਰਕਪਤ ਗਾਹਕ ਵਕੀਲ 

•    ਖ਼ਬਰੀਆ ਂਲਈ ਕਬਹਤਰ ਸੁਰੱਕਖਆ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ 

•   ਮੌਰਗੇਜ ਦਲਾਲਾ ਂਦੇ ਵਧੀਆ ਕਵਹਾਰ ਅਤੇ 
ਕਨਗਰਾਨੀ 

Punjabi



 ਨਵਾ ਂਬੈਂਕਕੰਗ ਕੋਡ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਯੋਗ ਕਮਆਰਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਕਕ  ਗਾਹਿ,  ਛੋਟ ੇਿਾਰੋਬਾਰ,  

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ  ਜਮਾਨਤਦਾਰ  ਆਸਟਰੇਕਲਆਈ ਬੈਂਕਾ ਂਤੋਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ 

           ਮਜ਼ਬਤੂੀ ਨਾਲ ਲਾਗ ੂਿਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ

ਨਵਾ ਂਬੈਂਕਕੰਗ ਕੋਡ ASIC ਦੁਆਰਾ ਮਨਜੂਰੀ ਕਦੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 
ਪਕਹਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੋਡ ਹ:ੈ 

•   ਸੁਤਤੰਰ ਬੈਂਕਕੰਗ ਕੋਡ ਪਾਲਣਾ ਕਮੇਟੀ (Banking Code 

Compliance Committee - BCCC) ਕੋਡ ਦੀ ਕਕਿਤ 

ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੇਗੀ

•   BCCC ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ 

ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾ ਂਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਂਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 

ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਟਾਫ 

ਨੂੰ ਕਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ASIC ਨੂੰ 

ਗੰਭੀਰ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਮੁੱਕਦਆ ਂਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਦੇਣ 

ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

•    ਕੋਡ ਗਾਹਕਾ ਂ'ਤੇ ਬੱਝਵਾ ਂਹ ੈਅਤੇ ਬੈਂਕਕੰਗ ਉਦਯੋਗ' ਚ ਇਕ 

ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਜੋਂ ਆਸਟ੍ਲੇੀਅਨ ਕਵਤੱੀ ਕਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਅਿਾਰਟੀ 
(Australian Financial Complaints Authority) 

ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਿੋਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਿਕਟਸ ਕਵਚ ਿੀ ਹਰੈ?

  ਛੋਟ ੇਿਾਰੋਬਾਰ

ਨਵਾ ਂਬੈਂਕਕੰਗ ਕੋਡ ਛੋਟ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਲਈ ਬੈਂਕਕੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ 

ਬਣਾਉਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ:ੈ 

•   $3 ਕਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕੱੁਲ ਕਰਜੇ ਲਈ ਘੱਟ ਸ਼ਰਤਾ ਂਨਾਲ 

ਆਸਾਨ ਕਰਜ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇ 

•   ਜਦੋਂ ਕਰਜ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਕਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂ
ਵਧੇਰੇ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਆਦ  ਦੇਣਾ 

•   ਮੁੱਲਾਕਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਏ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ 

ਸੁਧਕਰਆ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਕਸ਼ਤਾ

          ਮਲੂ, ਘੱਟ ਜਾ ਂਕਬਨ੍ਾ ਂਫ਼ੀਸ ਦ ੇਖਾਤੇ 

ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾ ਂਨੂੰ ਕਕਫਾਇਤੀ ਬਕੈਕੰਗ ਉਤਪਾਦਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਦੇ ਹਨ:

•   ਇਹਨਾ ਂਕਵਚੱ ਮੁਢਲੇ, ਘੱਟ ਜਾ ਂਕਬਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ੀਸ ਦ ੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤ ੇਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ 

•  ਤਸੁੀਂ ਯਗੋ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹ ੋ- ਅਜੱ ਆਪਣ ੇਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੁਛੋ

  ਕ੍ਰੈਕਡਟ ਿਾਰਡ

ਨਵਾ ਂਬੈਂਕਕੰਗ ਕੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈ੍ਕਡਟ ਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਕਧਤ ਕਰਨਾ 
ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ:ੈ 

•   ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੈ੍ਕਡਟ ਕਾਰਡ ਦਾ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਵਆਜ ਦਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ 

•   ਕੈ੍ਕਡਟ ਕਲਮਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾ ਂ
ਨਾ ਕਰਨੀਆ ਂ

•   ਗਾਹਕ ਆਪਣੀਆ ਂਕੈ੍ਕਡਟ ਕਲਕਮਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂ
ਆਪਣ ੇਕਾਰਡ ਖਾਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਬਦੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਆਸਟ੍ੇਲੀਆਈ ਬੈਂਕਾ ਂਨੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀਆ ਂਉਮੀਦਾ ਂਨੂੰ ਕਬਹਤਰ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਕਕਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ 
ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੁੜ ਕਲਕਖਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵਾ ਂਕੋਡ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜਬੂਤ   ਹ ੈ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ 
ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾ ਂ
ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਦੰਦਾ ਹ:ੈ

  ਗਾਹਿ 

•   ਸਧਾਰਨ-ਅੰਗਰੇਜੀ, ਗਾਹਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਕੋਡ ਜੋ ਗਾਹਕਾ ਂਨੂੰ 

ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਅਕਧਕਾਰਾ ਂਅਤੇ ਕਜੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਵੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

•   ਗਾਹਕਾ ਂਨੂੰ ਕਸੱਧਾ ਡਕੈਬਟ ਅਤ ੇਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਣਯਗੋ ਭੁਗਤਾਨ 

ਦੀਆ ਂਸੂਚੀਆ ਂਕਦੱਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਕਜਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾ ਂਨੂੰ 

ਬਦਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹ ੋਜਾਦਂਾ ਹੈ

•   ਟ੍ਾਜਂੈਕਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਉਸਦਾ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਕਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ 

•   ਬੈਂਕਾ ਂਉਂਨਾ ਗਾਹਕਾ ਂਨੂੰ ਬੈਂਕਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹੋਏ 

ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਕਹਣਗੀਆ,ਂ ਜੋ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ 

•   ਗਾਰੰਟਰਾ ਂਲਈ ਕਬਹਤਰ ਸੁਰੱਕਖਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕਕ ਉਹ ਸੌਦਾ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਮਆਦ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆ ਂ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਜੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸਮਝਣ 

•   ਗਰੰਟੀਰਾ ਂਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾ ਂਕਵਚ ਬਦਲਾਵਾ ਂ
ਬਾਰੇ ਸੂਕਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਜਸ ਕਵਚ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਦੁਆਰਾ 
ਆਰਕਿਕ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹ,ੈ ਵੀ 
ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੈ


