ਵਿਿਾਦ ਵਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪਰਵਿਵਰਆ ਦਾ ਸਾਰ
CCC Financial Solutions Group (ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ CCC ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਣਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੂੰ ਸਾਡੇ ਅੂੰ ਦਰੂਨੀ ਣਵਵਾਦ ਣਨਪਟਾਰੇ - ਜਾਂ IDR - ਪਰਣਕਣਰਆ ਨਾਲ ਣਸਿੱ ਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਣਨਰਪਿੱ ਖ ਤਰੀਕੇ
ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਿਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਣਕਣਰਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਿਵਿੱ ਤਾ ਨੂੂੰ ਣਬਹਤਰ ਬਿਾਉਿ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਗਾਹਕ ਦੇ
ਣਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਣਧਕਾਰ ਨੂੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਿ ਨੂੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੇ। CCC ਹਰੇਕ ਣਸ਼ਕਾਇਤ
ਦਾ ਣਨਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਣਨਰਪਿੱ ਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਣਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱ ਧ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ਼, ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਆਦਰਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਣਨਮਰਤਾਪੂਰਵਕ ਣਵਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਗਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਣਸ਼ਕਾਇਤ ਣਵਿੱ ਚ ਣਕਸੇ ਸੂੰ ਸਥਾ ਨੂੂੰ ਜਾਂ ਸੂੰ ਸਥਾ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਜਾਂ ਣਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਣਜਿੱ ਠਿ ਦੇ
ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਣਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਣਗਆ ਅਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਣਜਿੱ ਥੇ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਗਾਹਕ ਨੂੂੰ ਣਨਰਪਿੱ ਖ ਣਨਪਟਾਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਣਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ
ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਣਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਉਸ ਫਾਰਮੈਟ ਣਵਿੱ ਚ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗਾਹਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਢੁਿੱ ਕਵਾਂ
ਹੋਵੇ, ਣਜਸ ਣਵਿੱ ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਈਮੇਲ, ਣਚਿੱ ਠੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ www.cccfinancial.com.au 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਣਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਣਵਿੱ ਚ ਜਮਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਣਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਣਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਣਸ਼ਕਾਇਤ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਜਾਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਿ ਦੇ
ਹੋਰ ਣਵਕਲਪਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਉ।
CCC ਣਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਣਦਨ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ-ਅੂੰ ਦਰ ਣਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਣਮਲ ਜਾਿ ਦੀ ਰਸੀਦ ਬਾਰੇ ਸੂਣਚਤ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ IDR ਪਰਣਕਣਰਆ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਣਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਮਰਣਪਤ ਣਸ਼ਕਾਇਤ ਟੀਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੂੰ ਣਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ
ਅਿੱ ਗੇ ਵਿੱ ਧਿ ਦੀ ਪਰਣਕਣਰਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਣਚਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ASIC ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਗਾਈਡ 271(ASIC Regulatory Guide 271)
ਣਵਿੱ ਚ ਣਨਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੂੰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਿ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਰਿੱ ਖੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਣਮਿੱ ਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਜਾਿਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਣਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰਿੱ ਥ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੂੰ ਸੂਣਚਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।
ਣਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਣਨਪਟਾਰਾ ਹੋਿ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਅੂੰ ਤਮ IDR ਜਵਾਬ ਣਲਖਤੀ ਰੂਪ ਣਵਿੱ ਚ ਣਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਣਵਿੱ ਚ ਣਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੂੰ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਿ ਦੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਅਣਧਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿਗੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ CCC ਦੇ IDR ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1800 931 678 'ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਣਵਿੱ ਤੀ ਣਸ਼ਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ
ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਣਤਆਰ ਬਾਹਰੀ ਣਵਵਾਦ ਣਨਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਣਸ਼ਕਾਇਤ ਣਕਸੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਣਵਿੱ ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਤ ਊਰਜਾ ਲੋ ਕਪਾਲ
(Energy Ombudsman) ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਣਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਣਵਵਾਦ ਣਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਣਵਧੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਈ, ਣਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ
www.cccfinancial.com.au 'ਤੇ ਜਾਉ।

