خالصه روند حل اختالفات
گید) قصد دارد تا از طریق تعامل مستقیم با روند
گروه راه حل های مایل ( CCCکه در اینجا به صورت  CCCمورد اشاره قرار یم ر
داخیل حل اختالف – یا  – IDRشکایت های ر
مشییان را به طور منصفانه و رسی ع حل کند.
کارکنان ما حق یک ر
مشیی برای طرح شکایت را تایید یم کنند و تشویق یم کنند بازخورد به عنوان رایه برای ارتقا کیفیت
ر
شکایت به صورت منصفانه و یب
گید CCC .مصمم است تا به هر
محصوالت ،خدمات و پروسه های ما مورد استفاده قرار ر
ی
طرفانه رسیدگ کند.
همی انتظار از ر
مشییان به صورت ر
کارکنان ما با همه ر
مشییان ما ر ن
محیمانه و مودبانه برخورد خواهند کرد .ر ن
نی وجود دارد.
ی
یک شکایت شامل هر گونه اظهار عدم رضایت است که در مورد محصوالت ،خدمات ،کارکنان یا نحوه رسیدگ به یک شکایت در
غی ن
مواردی که به طور ن
علت انتظار پاسخ دادن وجود داشته باشد ،به سازمان ما و یا در مورد آن اعالم شده باشد .هر
علت یا ر
ر
شکایت به طور کامل مورد برریس قرار خواهد گرفت با این هدف که به مشیی یک راه حل منصفانه ارائه شود.
شکایات یم توانند به هر شکیل که برای ر
مشیی راحت تر و مناسب تر است ارائه شوند ،از جمله از طریق تلفن ،ایمیل ،نامه یا از
طریق وبسایت ما به آدرس  .www.cccfinancial.com.auهمه شکایات یم توانند به صورت رایگان ارائه شوند.
برای طرح یک شکایت لطفا خواستار صحبت با تیم شکایات ما شوید یا برای سایر گزینه های مطرح کردن شکایت به وبسایت ما
مراجعه کنید.
 CCCظرف یک روز کاری از زمان دریافت ،شکایت را تایید و پروسه  IDRرا مطرح خواهد کرد .تیم اختصایص شکایات ما به
پیشفت شکایت اطالع خواهند داد و سیع خواهند تا اطالعات یا اسناد درخواست شده را ظرف بازه های ن
ر
مشییان در مورد ر
زماب
ر
نظارب  ۲۷۱ ASICارائه کنند .اگر نتوانیم اطالعات را ظرف زمان مشخص شده ارائه کنیم ،به ر
مشیی
مشخص شده در راهنمای
اطالع داده خواهد شد.
پاسخ نهاب  IDRبه صورت مکتوب و ن
زماب ارائه خواهد شد که شکایت حل شود .این شامل نتیجه شکایت ،دالیل تصمیم و حق
ی
ر
مشیی برای ارجاع موضوع به سطیح باالتر یم شود.
اگر از پاسخ  IDRارائه شده از سوی  CCCر ن
ایص نباشید ،قادر خواهید بود تا از طریق شماره تلفن  ۱۸۰۰۹۳۱۶۷۸با سازمان
ر
ی
خارج مستقل حل اختالف است .اگر شکایت شما مربوط به حساب انرژی
بگیید .این یک برنامه
شکایات مایل اسیالیا تماس ر
بگیید.
باشد ،یم توانید با آمبودزمان انرژی در ایالت یا قلمروی خود تماس ر
ر
بیشی در مورد روند حل اختالف به زبان انگلییس ،لطفا به وبسایت ما به آدرس
برای کسب اطالعات
 www.cccfinancial.com.auمراجعه کنید.

