Disputes Resolution Procedure Summary
பிணக்குகளைத் தீர்க்கும் நடவடிக்ளகச் சுருக்கம்

‘எமது உை் ைார்ந்த பிணக்கு தீர்வு’ - அல் லது IDR - நளடமுளையுடன்,
நநரடியாக ஈடுபடுவதன் ஊடாக நியாயமாகவும் , இலகுவாகவும்
வாடிக்ளகயாைருளடய முளைப் பாடுகளைத் தீர்த்துளவப் பளத CCC நிதி
தீர்வுகை் குழு (CCC Financial Solutions Group) (இதன் பின் னால் CCC எனக்
குறிப் பிடப் படும் ) இலக்காகக் ககாண்டுை் ைது.

ஒரு முளைப் பாட்ளடச் கசய் வதை் கு ஒரு வாடிக்ளகயாைருக்கு இருக்கக்கூடிய
அவரின் உரிளமளய எமது உத்திநயாகத்தர்கை் ஏை் றுக்ககாை் வதுடன், எமது
உை் பத்திப்கபாருட்கை் , நசளவகை் மை் றும் நளடமுளை நபான்ைவை் றின்
தரத்ளத நமம் படுத்துவதை் கான ஒரு வழிமுளையாகப் பின் னூட்டத்ளத
(feedback) ஊக்குவிக்கிைார்கை் . பக்கம் சாராது, சமத்துவமான முளையில்
ஒவ் கவாரு முளைப் பாட்டிளனயும் தீர்த்துளவப் பதை் கு CCC கடப் பட்டுை் ைது.

எமது உத்திநயாகத்தர்கை் சகல வாடிக்ளகயாைளரயும் மரியாளதயாகவும் ,
பண்பாகவும் நடாத்துவார்கை் . எமது வாடிக்ளகயாைரிடமிருந்தும் இது
எதிர்பார்க்கப் படுகிைது.

ஒரு நிறுவனத்திை் கு அல் லது ஒரு நிறுவனம் பை் றி, அதன்
உை் பத்திப்கபாருட்கை் , நசளவகை் , உத்திநயாகத்தர்கை் கதாடர்பான,
அல் லது ஒரு முளைப்பாட்டுக்கான பதிளல கவைிப் பளடயாகநவா அல் லது
உட்கிளடயாகநவா எதிர்பார்க்கும் நவளை அதளனக் ளகயாண்டமுளை
பை் றி, கசய் துககாை் ைப் பட்ட ஏநதனும் அதிருப் தியின் கவைிப்பாடு
என்பவை் ளை ஒரு முளைப் பாடு உை் ைடக்கும் . ஒரு வாடிக்ளகயாைருக்கு
நியாயமான தீர்ப்பு ஒன்றிளனப் கபை் றுக்ககாடுப் பளத
இலக்காகக்ககாண்டு ஒவ் கவாரு முளைப் பாடும் முை் றுமுழுதாக
விசாரிக்கப் படும் .

கதாளலநபசி, மின் அஞ் சல் , கடிதம் அல் லது எமது www.cccfinancial.com.au
இணையத்தளம் உட்பட வாடிக்ணகயாளருக்கு மிகவும் வசதியாகவும் ,
பபாருத்தமாகவும் இருக்கும் வடிவத்தில் முணைப் பாடுகள்
சமர்ப்பிக்கப் படலாம் . சகல முணைப் பாடுகளும் கட்டைம் இன்றி
சமர்ப்பிக்கப் படலாம் .

ஒரு முணைப் பாட்ணடச் சமர்ப்பிப் பதை் கு தயவுபசய் து எமது
முணைப் பாட்டுக்குழு வுடன் பபசுவதை் காகக் பகளுங் கள் அல் லது
பவறுவிதமாகத் தாக்கல் பசய் யும் பதரிவுகளுக்காக எமது
இணையத்தளத்ணதப் பாருங் கள் .

CCC, முணைப் பாட்டிணனப் பபை் றுக்பகாை்டு, ஒரு பவணல நாளுக்குள் IDR
நணடமுணைணய உருவாக்கும் . அர்பைிப்புடனான எமது முணைப் பாடுகள்
குழு, முணைப் பாட்டின் முன் பனை் ைம் குறித்து வாடிக்ணகயாளருக்கு
அறிவிக்கும் அத்துடன் ASIC ஒழுக்காை் று வழிகாட்டி 271 இல்
வணரயறுக்கப் பட்ட காலவரம் புக்குள் ஏபதனும் பகட்கப் படும் தகவல் கள்
அல் லது ஆவைங் கணள வழங் குவணதக் குறிக்பகாளாகக் பகாை்டிருக்கும் .
பதணவப் படும் பநரத்திை் குள் எம் மால் ஆதாரமான தகவல் கணளப்
பபைமுடியாவிட்டால் , வாடிக்ணகயாளருக்கு அறிவிக்கப் படும் .

முணைப் பாட்டுக்குத் தீர்வு காைப் படும் பபாது ஒரு இறுதியான IDR பதில்
எழுத்தில் வழங் கப் படும் . முணைப் பாட்டின் முடிவு, முடிவுக்கான காரைங் கள்
இந்த விடயத்ணத ஊக்குவிக்க வாடிக்ணகயாளருக்கு இருக்கும் உரிணம
பபான்ைவை் ணை இது உள் ளடக்கும் .

CCC யினுணடய IDR பதில் உங் களுக்குத் திருப் தியளிக்கவில் ணலயானால் ,
1800 931 678 இல் நீ ங் கள் ஆஸ்திபரலிய நிதிசார்ந்த முணைப் பாடுகள்
அதிகாரிணயத் (Australian Financial Complaints Authority) பதாடர்புபகாள் ளலாம் . இது
ஒர் இலவச மை் றும் சுயாதீன பவளிப் புை பிைக்கு தீர்வு திட்டமாகும் . உங் கள்
முணைப் பாடு, பயன்பாடுகள் மதிப் பீடு (utilities account) பதாடர்பானதாக
இருந்தால் , உங் கள் மாநிலம் அல் லது பிரபதசத்தில் இருக்கும் அதை் கான
சக்தி குணைபகள் அதிகாரி (energy ombudsman) யுடன் நீ ங் கள் பதாடர்பு
பகாள் ளலாம் .

எமது பிைக்குகள் தீர்வு நணடமுணை பை் றி பமலும் அதிக தகவல் கணளப்
ஆங் கிலத்தில் பபை் றுக்பகாள் ள, தயவுபசய் து, www.cccfinancial.com.au. இல்
எமது இணையத்தளத்திை் குப் பபாய் ப் பார்க்கவும் .

