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مىت جيب أن تتصل بنا
إذا كان لديك ما يقلقك أو لديك شكوى ،فأول شيء تقوم به هو
مناقشة األمر مع مقدِّم خدماتك املالية ( .)FSPفالعديد من
املشاكل يكون سببها سوء تفاهم بسيط أو خطأ ميكن تداركه
بسرعة من قِبل  FSPوالعميل.
إذا مل تتمكن أنت و  FSPمن حل املشكلة ،ميكننا حينها
تقدمي املساعدة.
حنن ننصحك بزيارة موقعنا االلكتروين لكي:

• تطلع على قائمة كاملة باجلهات اليت جيب أن تتصل هبا
		إذا كان  FSPالذي تتعامل معه عضوًا يف FOS
• تعرف أكرب قدر ممكن من املعلومات عن كيفية تعاملنا
		مع الزناع ،أو

• تستخدم استمارتنا االلكترونية لتقدمي طلب خاص بزناعك.

حنن جهة مستقلة وعادلة
تفتخر  FOSبفعاليتها وكفاءهتا يف فض الزناعات .ويتمتع
موظفونا خبربات متنوعة يف شىت اجملاالت ،فهم متمرسون
يف التعامل مع العديد من أنواع الزناعات.
إننا ،يف  ،FOSنؤمن بأن كل فرد يستحق أن يُستمَع إليه
وحيصل على معاملة مستقلة وعادلة .حنن نتبع هنج التحرِّي من
أجل فض الزناعات بني املستهلكني ومقدمي اخلدمات املالية
( .)FSPsوهذا يعين احلصول على كافة املعلومات ذات
الصلة عن أي نزاع ودراستها ،لنتمكن من إحراز نتيجة عادلة
ومعقولة لكال الطرفني .يأخذ موظفونا آراء كال الطرفني بعني
االعتبار ،وحنن حنث أطراف أي نزاع أن يطرحوا أية أسئلة
ويفصحوا عن أية خماوف لديهم .فنحن جنتهد الطالع اجلميع
على تقدُّم إجراءات النظر يف أي نزاع يكونون طرفًا فيه.
 FOSليست وكالة حكومية ،بل هي منظمة غري رحبية
ختضع إلشراف املفوضية األسترالية لألوراق املالية
واالستثمارات (.)ASIC

بإمكاننا املساعدة
حمقـق الشكاوى املالية
ستقوم خدمة
ِّ
( )FOSمبساعدتك من خالل تقدمي خدمة
مستقلة لفض نزاعك.
حنن جهة تقدم خدمة حلل الزناعات اليت
تنشأ بني مقدمي اخلدمات املالية ()FSPs
وعمالئهم ،وال نتحيِّز ألي طرفٍ يف الزناع –
بل إننا الفيصل يف فض الزناع.

ما هي أنواع الزناعات اليت ميكننا
املساعدة فيها؟
بإمكاننا النظر يف أية نزاعات بني املستهلكني و FSPs
الذين هُم أعضا ٌء يف  .FOSراجع موقعنا االلكتروين

ّ
لإلطالع على قائمة كاملة بأعضائنا.

تنقسم أنواع الزناعات اليت ميكننا النظر فيها إىل عدّة أصناف:
• املعامالت املصرفية
• االئتمان/االعتماد
• التخطيط املايل
• التأمني العام

• وساطة التأمني
• االستثمارات

• التأمني على احلياة

• القروض
ُ
• الصناديق/األموال املوجَّهة أو املدارة
• وساطة الرهن العقاري والتمويل

• صناديق االدخار التقاعدي املشتركة
• وساطة األسهم
• احلصص ا ُ
ملحدّدة بفترات زمنية

االتصال بنا
ّ
لإلطالع
ننصحك بزيارة موقعنا االلكتروين www.fos.org.au
على معلومات شاملة عن خدماتنا وللحصول على مساعدة يف
اإلجابة على أية أسئلة لديك .بإمكانك أيضًا ،إذا لزم األمر،
أن تقدِّم طلبًا خاص بزناعك عرب االنترنت.
للتحدُّث إىل موظفي خدمة عمالئنا ،يُرجى االتصال على الرقم
* .1300 78 08 08مثة بيانات اتصال أخرى مفيدة وهي:
info@fos.org.au
GPO Box 3 Melbourne VIC 3001
www.fos.org.au
*من  9صباحاً حتى  5مسا ًء بالتوقيت المعياري الشرقي ألستراليا .سيتم
فرض رسوم بتكلفة المكالمة المحلية على المكالمات ال ُمجراة من الهواتف
الثابتة .وستـُفرض رسوم على المكالمات ال ُمجراة من الهواتف المحمولة
وفق أسعار مقدِّم خدمة هاتفك المحمول.

خدمة الترمجة الشفهية اجملانية

خدمة حمقـِّق
الشكاوى املالية
)(FOS
مطبوع على ورق صديق للبيئة

8379

إذا كنت حباجة ملترجم شفهي ،ميكننا أن نرتب له وندفع تكلفته.
بإمكان املترجم الشفهي أن يساعدك على شرح تفاصيل نزاعك
وترمجة مجيع املراسالت.

