ආරවුල් විසඳීමේ ක්රියා පටිපාටි සාරාාංශය
(Disputes Resolution Procedure Summary)
CCC මුල්ය විසඳුම් සමූහ කණ්ඩායම (මමහි සඳහන් වන්මන් සීසීසී යනුමවනි) අමේ
අභ්යන්තර ආරවුල් විසඳීම - මහෝ IDR ක්රියාවලිය සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධ වී
පාරිමභ්ෝගික පැමිණිලි වල්ට සාධාරණ හා කඩිනමින් විසඳුම් මසවීම අරමුණු කරයි.
අපමේ නිෂ්පාදන, මස්වා සහ ක්රියාවලීන්හි ගුණාත්මකභ්ාවය ඉහළ නැැංවීමම්
මාර්ගයක් වශමයන් පැමිණිලි කිරීමට සහ ප්රතිමපෝෂණ දිරිමත් කිරීමට
පාරිමභ්ෝගිකමයකුට ඇති අයිතිය පිළිබඳව අපමේ කාර්ය මණ්ඩල්ය පිළිගනු ඇත.
සෑම පැමිණිල්ල්ක්ම සාධාරණ හා අපක්ෂපාතී මල්ස විසඳීමට CCC බැඳී සිටී.
අපමේ කාර්ය මණ්ඩල්ය සියළුම ගනුමදනුකරුවන්ට මගෞරවනීය හා ආචාරශීලී
මල්ස සල්කනු ඇත. මමය අමේ පාරිමභ්ෝගිකයින්මගන්ද බල්ාමපාමරාත්ු මේ.
යම් ආයතනයක් එහි නිෂ්පාදන, මස්වාවන්, මස්වකයින් සම්බන්ධව මහෝ ඒ ගැන
යම් අසුටක් ප්රකාශ
කළමහාත් එම පැමිණිල්ල්කට පිළිුරක් පැහැදිලිව මහෝ
අපැහැදිලි මල්ස අමේක්ෂා කරන පැමිණිල්ල්ක් සම්බන්ධමයන් කටයුු කිරීම
පැමිණිල්ල්කට ඇුළත් මේ. පාරිමභ්ෝගිකයාට සාධාරණ විසඳුමක් ල්බා දීමම්
අරමුණින් සෑම පැමිණිල්ල්ක්ම මහාඳින් විමර්ශනය මකමර්.
දුරකථනමයන්, විදුත් තැපෑමල්න්, ලිපියකින් මහෝ www.cccfinancial.com.au හි
අපමේ මවබ් අඩවිය ඇුළත්ව පාරිමභ්ෝගිකයාට වඩාත් පහසු සහ ගැල්මපන
ආකාරමයන් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකිය. සියලුම පැමිණිලි මනාමිල්මේ ඉදිරිපත්
කළ හැකිය.
පැමිණිල්ල්ක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කරුණාකර අපමේ පැමිණිලි කණ්ඩායමට
කථා කිරීමට මහෝ මවනත් පැමිණිලි විකල්ප සඳහා අමේ මවබ් අඩවියට පිවිමසන්න.
එක් වයාපාර දිනයක් ඇුළත CCC විසින් පැමිණිල්ල්ක් ල්ැබීමමන් පසු පිළිමගන IDR
ක්රියාවලිය විස්තර කරයි. අපමේ කැපවීමමන් කටයුු කරන පැමිණිලි කණ්ඩායම
පැමිණිලි ප්රගතිය පිළිබඳව පාරිමභ්ෝගිකයින්ට දැනුම් මදන අතර ASIC නියාමන
මාර්මගෝපමේශක 271 හි දක්වා ඇති කාල් සීමාවන් ුළ ඉල්ූ ඕනෑම මතාරුරක්
මහෝ ලිපි මල්ඛන ල්බා දීම අමේක්ෂා කරයි. අපට අවශය කාල්ය ුළ මතාරුරු ල්බා
ගැනීමට මනාහැකි නම් පාරිමභ්ෝගිකයාට දැනුම් මදනු ඇත.
පැමිණිල්ල් විසඳන විට අවසන් IDR ප්රතිචාරය ලිඛිතව ල්බා මදනු ඇත. පැමිණිල්මල්
ප්රතිඵල්ය, තීරණයට මහ්ු සහ කාරණය තීේර කිරීමම් පාරිමභ්ෝගිකයාමේ අයිතිය
මමයට ඇුළත් මේ.
සීසීසී හි IDR ප්රතිචාරය ගැන ඔබ සෑහීමකට පත් මනාවන්මන් නම්, ඔබට
ඕස්මේලියානු මූල්ය පැමිණිලි අධිකාරිය හා සම්බන්ධ වීමට 1800 931 678 අැංකයට

කතා කල් හැකිය. මමය නිදහස් හා ස්වාධීන බාහිර ආරවුල් විසඳීමම් මයෝජනා
ක්රමයකි. ඔමබ් පැමිණිල්ල් උපමයෝගිතා (විදුලිය, ගෑස්,වුර වැනි) ගිණුමකට අදාළ
නම්, ඔබට ඔමබ් ප්රාන්තමේ මහෝ ප්රමේශමේ බල්ශක්ති ඔම්ුඩ්ස්මන් සම්බන්ධ කර
ගත හැකිය.
ඉැංග්රීසිමයන් අපමේ ආරවුල් නිරාකරණ ක්රියාවලිය ගැන වැඩි විස්තර සඳහා
කරුණාකර අපමේ
www.cccfinancial.com.au මවබ් අඩවියට පිවිමසන්න.

