
 

 

 

Punjabi translation 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖਰ਼ੀਦਣਾ ਅਤੇ ਭੇਜਣਾ 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਪੂਰਤ਼ੀਕਰਤਾ (ਸਪਲਾਇਰ) ਹਨ, ਵਸਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਹ਼ੀ ਅਵਿਹ਼ੀ ਸੇਿਾ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਵਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸ਼ੀ ਾਂ ਵਸਫ਼ਾਵਰਸ 

ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਪਲਾਇਰਾਾਂ ਦ਼ੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ੋਅਤ ੇਸਰਬੋਤਮ ਕ਼ੀਮਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਲਾ-ਬਦਲ਼ੀ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਹੋ। 

• Shop around (ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਲ-ਮੋਲ ਕਰ)ੋ 

• Sending money overseas (ਵਿਦੇਸਾਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਿਣਾ) 

• Travelling overseas (ਵਿਦੇਸ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ) 

• Debit and credit cards (ਡੈਵਬਟ ਅਤ ੇਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ) 

• Travel money cards (ਟ੍ਰਿੈਲ ਮਨ਼ੀ ਕਾਰਡ) 

• Foreign cash (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਕਦੀ) 

• Shopping online (ਔਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰ਼ੀਦਦਾਰ਼ੀ) 

• If it's not right, use your rights (ਿੇਕਰ ਇਹ ਸਹ਼ੀ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਅਵਿਕਾਰਾਾਂ ਦ਼ੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ)ੋ 

• More information (ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰ਼ੀ) 

ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਲ-ਮੋਲ ਕਰੋ 

ਿਫ਼ਾਦਾਰ਼ੀ ਵਨਭਾਉਣ ਲਈ ਵਕਸੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦ਼ੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਮਵਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡ਼ੀ foreign currency conversion 

services inquiry (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪ ੁੱਛ-ਗਿਛ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੁੱਿਾ ਹੈ ਵਕ ਿੱਡੇ ਚਾਰ ਬੈਂਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਕਦ਼ੀ ਅਤ ੇ

international money transfers (ਅਿੰਤਰਰਾਸਟਰ਼ੀ ਮਨ਼ੀ ਟਰਾਾਂਸਫਰ) (IMTs) ਲਈ ਦਿੇੂ ਸਪਲਾਇਰਾਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਲਿਾਤਾਰ ਰਪੂ ਵਿੱਚ ਿੱਿ 

ਮਵਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਆਮ ਮੁਦਰਾਿਾਾਂ ਲਈ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਅਮਰ਼ੀਕ਼ੀ ਡਾਲਰ (USD) ਿਾਾਂ ਵਬਰਵਟਸ ਪੌਂਡ (GBP), ਲਈ ਇਹ ਿੱਡੇ ਚਾਰ ਬੈਂਕ ਬਹਤੁ ਹ਼ੀ ਘੱਟ 

ਸਸਤ ੇਵਿਕਲਪ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲ਼ੀਆਂ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 

ਿੇਕਰ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਵਕਸ ੇਿਪਾਰਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲ਼ੀਆਾਂ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਦ਼ੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਵਿਆਨ ਰੱਖੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੁੱਝ ਿੈੱਬਸਾਈਟਾਾਂ 

ਵਨਰਪੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤ ੇਸਪਲਾਇਰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ 

ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲ਼ੀਆਾਂ ਿੈੱਬਸਾਈਟਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰ਼ੀਆਾਂ ਉਪਲਬਿ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਸਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। 

 

IMTs ਲਈ ਦੋ ਸਰਕਾਰ਼ੀ-ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਿਾਲ਼ੀਆਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲ਼ੀਆਾਂ  ਿੈੱਬਸਾਈਟਾਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ: 

www.sendmoneypacific.org ਅਤ ੇwww.saverasia.com, ਿੋ ਵਕ ਕਈ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ਼ੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤ ੇਪਰਸਾਾਂਤ ਟਾਪ ੂਦੇਸਾਾਂ ਲਈ 

ਉਪਲਬਿ IMT ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ ਕ਼ੀਮਤਾਾਂ ਦ਼ੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦ਼ੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਕੁੈੱਲ ਕ਼ੀਮਤ ਦ਼ੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ੋ

ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਅਤ ੇਸਪਲਾਇਰਾਾਂ ਦ਼ੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਰਚਨੂ ਮੁਦਰਾ ਵਟ੍ਾਾਂਦਰਾ ਦਰ ਅਤ ੇਕੋਈ ਿ਼ੀ ਲਾਗੂ ਫ਼਼ੀਸਾਾਂ ਸਮੇਤ ਕ਼ੀਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਹੱਵਸਆਾਂ 'ਤੇ 

ਗੌਰ ਕਰ।ੋ ਵਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਕਉਾਂਵਕ ਵਕਸ ੇਸੇਿਾ ਦਾ 'ਫ਼਼ੀਸ ਮੁਕਤ' ਹੋਣ ਿਿੋਂ ਇਸਵਤਹਾਰ ਵਦੱਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੈ ਵਕ 

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਿੇਗਾ। 

 

http://www.sendmoneypacific.org/
http://www.saverasia.com/


 

 

ਐਕਸਚੇਂਿ ਦਰਾਾਂ (ਮੁਦਰਾ ਵਟ੍ਾਾਂਦਰਾ ਦਰਾਾਂ) ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰਾਾਂ ਕੋਲ ਿੱਖ-ੋਿੱਖਰ਼ੀਆਾਂ ਹੁਿੰਦ਼ੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤ ੇਗਵਰਲੇ ਹੀ ਖਬਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ਼ੀਆਾਂ 

ਗਈਆਾਂ ਐਕਸਚੇਂਿ ਦਰਾਾਂ ਵਿਿੰਨ਼ੀਆਾਂ ਘੱਟ ਹ਼ੀ ਚਿੰਗ਼ੀਆਾਂ ਹੁਿੰਦ਼ੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵਕਉਾਂਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਿਾਾਂ ਿੇਚਣ ਲਈ ਿਿਾਈ 

ਗਈ ਕ਼ੀਮਤ ਸਾਮਲ ਹੁਿੰਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਸਟ਼ੀਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸੇ ਵਦਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕ਼ੀਮਤਾਾਂ ਦ਼ੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਪਲਾਇਰ ਿੈੱਬਸਾਈਟਾਾਂ 'ਤੇ। ਕੁੱਝ 

ਸਪਲਾਇਰ ਛੋਟ ਦ਼ੀ ਪੇਸਕਸ ਿ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕ ੇਿੱਡੇ ਿਾਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ। 

ਔਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰ਼ੀਦੋ 

ਦੇਖ ੋਵਕ ਕ਼ੀ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ IMTs, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਕਦ਼ੀ ਅਤ ੇਯਾਤਰਾ ਮਨ਼ੀ ਕਾਰਡਾਾਂ ਦ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰ਼ੀਦਦਾਰ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਕਉਾਂਵਕ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ 

ਸਪਲਾਇਰ ਔਨਲਾਈਨ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਾਂ ਮੁਦਰਾ ਖ਼ਰ਼ੀਦਾਾਂ ਲਈ ਵਬਹਤਰ ਵਰਟੇਲ ਐਕਸਚੇਂਿ ਦਰਾਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫ਼਼ੀਸਾਾਂ ਲੈਣ ਦ਼ੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਕਦ਼ੀ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਖਰ਼ੀਦਣ ਲਈ ਿਿੇਰ ੇਮਵਹਿੰਗ਼ੀ ਹੁਿੰਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੈੱਚ ਪੈਸ ੇਭੇਜਣਾ 

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ IMT ਿਾਾਂ ਪੈਸੇ ਭੇਿਣ ਦ਼ੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਲਈ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਤੋਲ-ਮੋਲ ਕਰਕ ੇਖ਼ਰ਼ੀਦਦਾਰ਼ੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂਿੰ  

IMT ਸਪਲਾਇਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਕ਼ੀਮਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਵਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਵਕਸ ੇIMT ਸੇਿਾ ਦਆੁਰਾ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੱਡੇ-

ਮੱੁਲ ਿਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਬੱਚਤ ਕਾਫ਼਼ੀ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। 

 

ਸਾਡ਼ੀ ਖੋਿ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੁੱਿਾ ਹੈ ਵਕ ਕੁੱਝ ਸਵਥਤ਼ੀਆਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਸਤ਼ੀ ਸੇਿਾ ਲਈ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਤੋਲ-ਮੋਲ ਕਰਕ ੇਖ਼ਰ਼ੀਦਦਾਰ਼ੀ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਹ USD7000 ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ AUD500 ਤੱਕ ਦ਼ੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਅਸ਼ੀ ਾਂ ਇਹ ਿ਼ੀ ਪਾਇਆ ਵਕ ਕੇਿਲ ਬੈਂਕ ਹ਼ੀ ਅਵਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਵਿਕਲਪ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਪੈਸੇ 

ਦ਼ੀ ਵਡਲ਼ੀਿਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਪੇਸਕਸ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਿਧ਼ੀਕ ਫ਼਼ੀਸਾਂ 

IMT ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰ਼ੀਦਦਾਰ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੁੱਛੋ ਵਕ ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕ਼ੀਤ ੇਫਿੰਡਾਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ  ਫ਼਼ੀਸਾਾਂ ਕੱਟ਼ੀਆਾਂ 

ਿਾਣਗ਼ੀਆਾਂ। ਇਹਨਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਕਸਰ ਕੌਰਸਪੌਂਡੈਂਟ ਬੈਂਵਕਿੰਗ ਫ਼਼ੀਸ (ਵਿਚੋਲਗਰ਼ੀ ਬੈਂਕ ਫ਼਼ੀਸ) ਵਕਹਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਿੇਕਰ ਫ਼਼ੀਸਾਾਂ ਦ਼ੀ ਕਟੌਤ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਿਾਿੇਗ਼ੀ, ਤਾਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂਿੰ  ਪੁੱਛੋ: 

• ਅਿੰਦਾਜ਼ਾਨਤ ਫਿੰਡ ਿੋ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂਿੰ  ਵਦੱਤ ੇਿਾਣਗੇ (ਕੁੱਝ ਸਪਲਾਇਰਾਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਟਲੂ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਇਹ 

ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ) 

• ਕ਼ੀ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਸਾਰ਼ੀਆਾਂ ਫ਼਼ੀਸਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕਉਾਂਵਕ ਅਵਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵਬਹਤਰ ਮੱੁਲ ਿਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ 

• ਕ਼ੀ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਬੈਂਕ ਿ਼ੀ ਕੋਈ ਫ਼਼ੀਸ ਲਿੇਗਾ। 

ਵਿਦੇਸ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ 

ਵਿਦੇਸ ਦ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ, ਵਿਦੇਸਾਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੇਿਾਿਾਾਂ 'ਤੇ 

ਵਿਚਾਰ ਕਰ।ੋ 

 

ਵਿਦੇਸਾਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਿ਼ੀ ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰ ਮੱੁਖ ਕਾਰਕ ਹਨ: 

1. ਸਿ਼ੀਵਕਰਤ਼ੀ - ਕ਼ੀ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਿ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿੰਵਜ਼ਲ ਵਿਖੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿ਼ੀਕਾਰ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਿਾਾਂਦ਼ੀ ਹੈ? 

2. ਕ਼ੀਮਤ ਦ਼ੀ ਵਨਸਵਚਤਤਾ - ਕ਼ੀ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ ਵਕ ਕੁੱਲ ਕ਼ੀਮਤ ਵਕਿੰਨ਼ੀ ਹੋਣ ਿਾ ਰਹ਼ੀ ਹੈ? 

3. ਸੁਵਿਿਾ – ਇਸਦ਼ੀ ਆਿਾਿਾਈ ਅਤ ੇਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ? 

4. ਸੁਰੱਵਖਆ - ਿੇਕਰ ਇਹ ਗੁਿੰਮ ਿਾਾਂ ਚੋਰ਼ੀ ਹੋ ਿਾਾਂਦ਼ੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕ਼ੀ ਹੋਿੇਗਾ? 

ਡੈਵਬਟ ਅਤ ੇਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ 



 

 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੈਵਬਟ ਿਾਾਂ ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਵਿਦੇਸਾਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰ਼ੀਦਦਾਰ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਿ਼ੀ ਿੱਿ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਕਰੈਵਡਟ ਅਤ ੇਡੈਵਬਟ ਕਾਰਡਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿੋ ਅਿੰਤਰਰਾਸਟਰ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦ਼ੀ ਫ਼਼ੀਸ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। 

 

ਸਾਡ਼ੀ ਖੋਿ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਵਕ: 

• ਿੇਕਰ ਿੱਡੇ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿੈਲ ਮਨ਼ੀ ਕਾਰਡ ਦ਼ੀ ਬਿਾਏ ਅਿੰਤਰਰਾਸਟਰ਼ੀ ਟਰਾਾਂਿੈਕਸਨ ਫ਼਼ੀਸ ਦੇ ਵਬਨਾਾਂ ਡੈਵਬਟ ਿਾਾਂ ਕਰੈਵਡਟ 

ਕਾਰਡ ਦ਼ੀ ਿਰਤੋਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹ ੁੰਦੀ, ਤਾਾਂ ਉਹ USD200 ਦ਼ੀ ਖ਼ਰ਼ੀਦ 'ਤੇ AUD13 ਤੱਕ ਦ਼ੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। 

• ਇਹ ਬੱਚਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਡੈਵਬਟ ਿਾਾਂ ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡਾਾਂ ਲਈ ਿਿੇਰੇ ਮਾਮੂਲ਼ੀ ਹਨ ਵਿਨ੍ਾਾਂ 'ਤੇ ਅਿੰਤਰਰਾਸਟਰ਼ੀ ਟਰਾਾਂਿੈਕਸਨ ਫ਼ੀਸਾਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁਿੰਦ਼ੀਆਾਂ 

ਹਨ। ਿੱਡੇ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਿੇਕਰ ਟਰੈਿਲ ਮਨ਼ੀ ਕਾਰਡ ਦ਼ੀ ਬਿਾਏ 'ਰੈਗੂਲਰ' ਡੈਵਬਟ ਿਾਾਂ ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਦ਼ੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਤਾਾਂ ਉਹ USD200 ਦ਼ੀ ਖ਼ਰ਼ੀਦ 'ਤੇ AUD5 ਤੱਕ ਦ਼ੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਗਕਸ ੇਕਾਰਡ ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਸਾਰ਼ੀਆਾਂ ਲਾਗੂ ਫ਼਼ੀਸਾਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼਼ੀਸਾਾਂ ਡੈਵਬਟ ਅਤ ੇਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡਾਾਂ 

ਨਾਲ ਿੁੜ਼ੀਆਾਂ ਹਨ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡਾਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼਼ੀਸਾਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਖ਼ਰਚੇ। 

 

ਡੈਵਬਟ ਿਾਾਂ ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਟੇਲ ਐਕਸਚੇਂਿ ਦਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ਼ੀ ਵਨਸਚਤਤਾ ਪਰਦਾਨ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿੋ ਵਕ ਟ੍ਰਿੈਲ ਮਨ਼ੀ ਕਾਰਡ 

ਅਤ ੇਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਕਦ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਦੋਂ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਵਬਟ ਿਾਾਂ ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਖ਼ਰ਼ੀਦਦਾਰ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਉਸ 

ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਐਕਸਚੇਂਿ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਿ,ੇ ਵਿਿੇਂ ਿਦੋਂ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਵਕਸੇ ਟ੍ਰਿੈਲ ਮਨ਼ੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਾਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ 

ਨਕਦੀ ਖਰ਼ੀਦਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਆਸਟਰੇਲ਼ੀਅਨ ਡਾਲਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਿਿੇਰ ੇਮਵਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

ਡੈਵਬਟ ਿਾਾਂ ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਦ਼ੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੁੱਝ ਿਪਾਰ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਆਸਟਰੇਲ਼ੀਅਨ ਡਾਲਰ ਿਾਾਂ ਵਕਸ ੇਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ 

ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂਿੰ  ਡਾਇਨਾਵਮਕ ਕਰਿੰਸ਼ੀ ਪਵਰਿਰਤਨ ਵਕਹਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲ਼ੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਿਿੇਰੇ 

ਮਵਹਿੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦ਼ੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪਵਰਿਰਤਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ-

ਦੇਣ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸਚੇਂਿ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਿਾਾਂ ਿੇਚ ਦਰ ਿੋੜਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹ਼ੀ, ਆਸਟਰੇਲ਼ੀਆਈ ਡਾਲਰਾਾਂ ਵਿੱਚ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਿਿੂਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਿਾਰ਼ੀਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਿੰਤਰਰਾਸਟਰ਼ੀ ਟਰਾਾਂਿੈਕਸਨ ਫ਼਼ੀਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਉਾਂਵਕ ਇਹ 

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀ। 

ਟ੍ਰੈਿਲ ਮਨ਼ੀ ਕਾਰਡ 

ਸਪਲਾਇਰ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੈਿਲ ਮਨ਼ੀ ਕਾਰਡਾਾਂ ਨਾਲ ਿੁੜ਼ੀਆਾਂ ਕਈ ਫ਼਼ੀਸਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਹੋਰ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਮਵਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦ਼ੀਆਾਂ 

ਹਨ, ਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

• ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਖਰ਼ੀਦਣ ਦ਼ੀਆਾਂ ਫ਼਼ੀਸਾਾਂ 

• ATM ਫ਼਼ੀਸਾਾਂ 

• ਅਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤ ੇਬਿੰਦ ਕਰਨ ਦ਼ੀਆਾਂ ਫ਼਼ੀਸਾਾਂ। 

ਟਰੈਿਲ ਮਨ਼ੀ ਕਾਰਡ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਵਹਿੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਿੇਗਾ ਿਦੋਂ ਇਸ ਨ ੁੰ  ਵਕਸੇ ਅਵਿਹ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ 

ਿੋ ਉਸ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੋਡ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੁਿੰਦ਼ੀ ਹੈ। 

 

ਸਾਡ਼ੀ ਖੋਿ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵਕ ਿੇਕਰ ਿੱਡੇ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਟਰੈਿਲ ਮਨ਼ੀ ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਨੇ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ 

ATM ਤੋਂ GBP ਵਿੱਚ AUD100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦ਼ੀ ਰਕਮ ਕਢਿਾਈ ਹੋਵ,ੇ ਅਤ ੇGBP ਨੂਿੰ  ਉਸ ਟਰੈਿਲ ਮਨ਼ੀ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਲੋਡ ਨਹ਼ੀ ਾਂ 

ਕ਼ੀਤਾ ਵਗਆ ਸ਼ੀ, ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ GBP2 (ਲਗਭਗ AUD3.70) ਦ਼ੀ ATM ਫ਼਼ੀਸ ਅਤ ੇ5.25 ਪਰਤ਼ੀਸਤ ਮੁਦਰਾ ਪਵਰਿਰਤਨ ਫ਼਼ੀਸ 

ਦਾ ਚਾਰਿ ਵਲਆ ਵਗਆ। ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਫ਼਼ੀਸ ਲਗਭਗ AUD8.90 ਿਾਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦ਼ੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 9 ਪਰਤ਼ੀਸਤ ਹੋਿੇਗ਼ੀ। 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਕਦੀ 



 

 

ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਕਦ ਖ਼ਰ਼ੀਦਦਾਰ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਿਲ ਮਨ਼ੀ ਕਾਰਡਾਾਂ ਅਤ ੇਡੈਵਬਟ ਿਾਾਂ ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡਾਾਂ ਦ਼ੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ  ਖਰ਼ੀਦਣ ਲਈ 

ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਿਿੇਰ ੇਮਵਹਿੰਗਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਵਬਟ, ਕਰੈਵਡਟ ਅਤ ੇਟਰੈਿਲ 

ਮਨ਼ੀ ਕਾਰਡ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿ਼ੀਕਾਰ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕ਼ੀਤ ੇਿਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਖ਼ਰ਼ੀਦਦਾਰ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੁਿੰਦ਼ੀ ਹੈ। 

 

ਵਿਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਕਦ਼ੀ ਕਢਿਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟਰੈਿਲ ਮਨ਼ੀ, ਡੈਵਬਟ ਿਾਾਂ ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਦ਼ੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਸਾਰ਼ੀਆਾਂ 

ਲਾਗੂ ਫ਼਼ੀਸਾਾਂ ਦ਼ੀ ਿਾਾਂਚ ਕਰ।ੋ ਕਾਰਡ ਿਾਰ਼ੀਕਰਤਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ATM ਆਪਰੇਟਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਚਾਰਿ ਕ਼ੀਤ ੇਿਾਣ ਿਾਲ਼ੀਆ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਫ਼਼ੀਸਾਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਆਸਟਰੇਲ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਕਦੀ ਖਰ਼ੀਦਣ ਨਾਲੋਂ  ਇਹਨਾਾਂ ਕਾਰਡਾਾਂ ਦ਼ੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਵਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ 

ਦ਼ੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਕਦ ਐਡਿਾਾਂਸ ਕਢਿਾਉਣ ਲਈ ਫ਼਼ੀਸਾਾਂ ਅਤ ੇਵਿਆਜ਼ ਖ਼ਰਚੇ ਿ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਹਿਾਈ ਅੈੱਡੇ ਤੋਂ ਬਚ ੋ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਕਦ਼ੀ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿਾਈ ਅੱਗਿਆਾਂ 'ਤੇ ਿਿੇਰੇ ਮਵਹਿੰਗ਼ੀ ਹੁਿੰਦ਼ੀ ਹੈ। ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਤੋਲ-ਮੋਲ ਕਰ ੋਅਤ ੇਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ 

ਲਈ ਹਿਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁਿੰਚਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਕਦੀ ਖਰ਼ੀਦੋ। 

 

ਸਾਡ਼ੀ ਖੋਿ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵਕ ਫਰਿਰ਼ੀ 2019 ਵਿੱਚ USD200 ਖਰ਼ੀਦਣ ਿਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਵਹਿੰਗੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ 

ਮੁਕਾਬਲੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਦ਼ੀ ਬਿਾਏ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤ ੇਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਖ਼ਰ਼ੀਦ ਕੇ AUD40 ਦ਼ੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਸਨ। 

ਔਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰ਼ੀਦਦਾਰ਼ੀ 

ਿੇਕਰ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਆਸਟਰੇਲ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ਼ਰ਼ੀਦਦਾਰ਼ੀ ਕਰਦ ੇਹੋ ਿਾਾਂ ਵਿਦੇਸਾਾਂ ਦ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਅਿੰਤਰਰਾਸਟਰ਼ੀ 

ਟਰਾਾਂਿੈਕਸਨ ਫ਼਼ੀਸ-ਮੁਕਤ ਕਰੈਵਡਟ ਿਾਾਂ ਡੈਵਬਟ ਕਾਰਡ (ਸਾਰ਼ੀਆਾਂ ਲਾਗੂ ਫ਼਼ੀਸਾਾਂ ਅਤੇ ਖਰਵਚਆਾਂ ਦ਼ੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ 

ਹੈ। 

 

ਅਿੰਤਰਰਾਸਟਰ਼ੀ ਟਰਾਾਂਿੈਕਸਨ ਫ਼਼ੀਸਾਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰ਼ੀਦ ਕ਼ੀਮਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 3 ਪਰਤ਼ੀਸਤ ਹੁਿੰਦ਼ੀਆਾਂ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿੰਤਰਰਾਸਟਰ਼ੀ 

ਟਰਾਾਂਿੈਕਸਨ ਫ਼਼ੀਸ-ਮੁਕਤ ਕਰੈਵਡਟ ਿਾਾਂ ਡੈਵਬਟ ਕਾਰਡ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰ਼ੀਦਦਾਰ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਾਂ ਫ਼਼ੀਸਾਾਂ ਤੋਂ 

ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਇਹ ਿਾਾਂਚ ਕੇ ਵਕ ਕ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦ਼ੀ ਕਾਰਿਾਈ ਵਿਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਿਾਿੇਗ਼ੀ। 

• ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਕ ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਡਾਾਂ ਲਈ ਅਿੰਤਰਰਾਸਟਰ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂਿੰ  ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। 

ਨੋਟ ਕਰ:ੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਨਾ ਹੋਿ ੇਵਕ ਅਿੰਤਰਰਾਸਟਰ਼ੀ ਟਰਾਾਂਿੈਕਸਨ ਫ਼਼ੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇਗ਼ੀ। ਭਾਿੇਂ ਵਕਸੇ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 

ਦਾ ‘.com.au’ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਿਾਾਂ ਕ਼ੀਮਤਾਾਂ ਆਸਟਰੇਲ਼ੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੈ ਵਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦ਼ੀ 

ਪਰਵਕਵਰਆ ਆਸਟਰੇਲ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। 

ਆਸਟਰੇਲ਼ੀਆਈ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨ ੂੰ ਨ 

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਕਸੇ ਅਗਜਹ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਦ ਆਰਾ, ਜੋ ਆਸਟਰੇਲ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਵਥਤ ਪਰਤੀਤ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸਟਰੇਲ਼ੀਆਈ ਡਾਲਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰ਼ੀਦਦਾਰ਼ੀ 

ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਅਿੰਤਰਰਾਸਟਰ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦ਼ੀ ਫ਼਼ੀਸ ਲਈ ਿਾਾਂਦ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਸਨੂਿੰ  Australian Consumer Law (ਆਸਟਰੇਲ਼ੀਆਈ 

ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂਿੰ ਨ) ਦੇ ਤਵਹਤ ਗੁਿੰਮਰਾਹਕੁਿੰਨ ਮਿੰਵਨਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਵਰਫਿੰਡ ਦ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਿਾਰ਼ੀਕਰਤਾ 

(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ) ਿਾਾਂ ਅਿੰਤਰਰਾਸਟਰ਼ੀ ਕਾਰਡ ਸਕ਼ੀਮ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਿਾਾਂ ਿ਼ੀਜ਼ਾ) ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਜੇ ਇਹ ਸਹ਼ੀ ਨਹ਼ੀ ਂਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦ਼ੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ 

ਿੇਕਰ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਅਿੰਤਰਰਾਸਟਰ਼ੀ ਟਰਾਾਂਿੈਕਸਨ ਫ਼਼ੀਸ ਬਾਰੇ ਗੁਿੰਮਰਾਹ ਕ਼ੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਇਸ ਨੂਿੰ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ACCC ਨੂਿੰ  ਇਸਦ਼ੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰ਼ੀ 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪਵਰਿਰਤਨ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦ਼ੀ ਿਾਾਂਚ - ਅਿੰਤਮ ਵਰਪੋਰਟ 

 

https://www.accc.gov.au/contact-us/contact-the-accc/report-a-consumer-issue
https://www.accc.gov.au/contact-us/contact-the-accc/report-a-consumer-issue
https://www.accc.gov.au/publications/foreign-currency-conversion-services-inquiry-final-report

