سياسة الشكاو ى العامة
RESIMAC ASSET FINANCE PTY LTD
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 -1الغرض
في ، Resimac Asset Financeينقدميمستوىيخدمةييتوقعهيالعمالءيويستحقونه.
ينحنينفخريأيضايبأنفسنايبخدمةيالعمالءياالستثنائية،ي
ي
ُ
ولكنيفيبعضياألحيانيالييتميكليشءيبالشكليالصحيحيونبذليقصارىيجهدنايلحليأييشكوىيبطريقةيعادلةي يومجدية.ي يوالغرضيمنيهذهي
السياسةيهويتزويدكيبفهميكيفيةيتقديميشكوىيإلينايوماذيايتتوقعيمنيعمليةيالشكاوىيلدينا.
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الشكاوى

نعتمديالتعريفيالتاليللشكوى ي:
تعبييعنيعدميالرضايتجاهيأويعني منظمةيماي،يفيماييتعلقيبمنتجاتهايأويخدماتهايأويموظفيهايأوييتناوليشكوى،يحيثييكوني
ر
قانونياي.
ي
أويضمنيايأويمطلوبي
ي
يحاي
الرديمتوقعايرص ي
ي

كيف تقدم شكوى
يمكنكيتقديميشكوىيإلينايعنيطريقياالتصاليبنايبأييوسيلةيمنيالوسائليالتالية:ي
ر
اإللكبون:ييييييييييييييييييRAF.ADMIN@resimac.com.au
البيد
ر
البيدي:ييييييييييييييي يي PO BOX H300 Australia Square Sydney NSW 1215
العنوان ر
الهاتف:

ي 1300 729 955ي

كيفية الحصول عىل المساعدة
إذايكنتيبحاجةيإليمساعدةيل تقديميشكوىيإلينايأويلديكيأييأسئلةيبخصوصيهذهيالسياسة،ييمكنكياالتصاليبنايعىلي955ي729ي .1300ي
خدمات ر
البجمة
ر
ر
مكالمتكيوسنقوميبيتيبيذلكيلك.
تزويدكيبيجمةيهذهيالسياسةيوأيي
ييمكننايأيضاي
ي
إذايكنتيبحاجةيإليخدمةيترجمة،يفي ىجيإبالغنيايأثناءي
ر
معلوماتيأخرىيتحتاجهايلمساعدتك.
بدون تحملك أي تكلفة  ،يمكننا االستعانة بخدمة ترجمة باللغات التالية (ليست شاملة):
بنجا ىبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييPunjabi
يابابييييييييييييييييييييييييييييييييييييييJapanese
ي
رصبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييSerbian
ى

يي يونابيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييGreek
يهنديييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي Hindi

عربييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي Arabic
ىي
ييييييييييييييي)Chinese (simplified
صيني( ُيمبسيط)ييي
ي )(traditionalيChinese
صينيي(تقليدي)يييييييييييييي
فرنس يييييييييييييييييييييييييييييييييييييFrench
ي

Indonesian
اندونيسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
Italian
تركيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييTurkish
ايطاليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
كوريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي Koreanبولنديييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي PolishفلبينيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييFilipino
ي
فيتنامييييييييييييييييييييييييييييي  Vietnameseبرتغاليييييييييييييييييييييييييييييي Portugueseألمابيييييييييييييييييييييييييييييييييييي German
ي
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اجراءاتنا ف تناول الشكاوى واألطر الزمنية
نسىعيللرديعىليالشكاوىيفيأقربيوقتيممكني يوبأييحال،يضمنياألطريالزمنيةيالموضحةيأدناه.ي ي
الشكوىي/يالمرحلةي
سوفينفيديباستالميشكواك
ر
سنقوميبالرديعىليشكواكيالمتعلقةيباإلشعارياالفياضي

المرحلةيالزمني ية
فيغضوني24يساعةيمنياستالميشكواكيأويفيأقربي
وقتيممكنيعملياي
يومايمنياستالميشكواك
فيغضوني21ي ي

يومايمنياستالميشكواك
سنقوميبالرديعىليشكواكيالمتعلقةيبضائقةيأويطلبيتأجيلي فيغضوني21ي ي
التنفي يذ
يومايتقويمييايمنياستالميشكواك
فيغضوني30ي ي
سوفينرديعىليشكواكيالعامة
أسبابيالتأخيي
كيبأييتأخييونزودكيب
سوفينخي
ر
ر
ى

ضمنيالحدياألقىصيلإلطاريالزمنيالمعموليبهيلنوعي
الشكوىي(كمايهويمذكوريأعاله)

الرديييييييييي
خطيايأويشفهيا
ي
خطياي
خطياي
ي
خطياي
خطياي

خطياي(عىليشكوىيعامة)يفقطيإذايظلتيشكواكييدونيحليفينهايةيخمسةيأياميعمل،يأويإذايطلبتيردنايالخطيي.
مالحظة:
يسنقدميلكيردايي ي
ي

ر
األسبالية
سلطة الشكاوى المالية
ر
الشكاوىيالماليةياألسيالية ) .(AFCAيسلطةي AFCAيهيخدمةي
اضيعنياستجابتنايلشكواك،ييمكنكيرفعيمخاوفكيإليسلطةي
ر
إذايكنتيغيير ٍ
ر
.
مجانيةيتميتأسيسهايليويدكيبآليةيمستقلةيلحليشكاوىيمعينة يتفاصيلياالتصاليب()AFCAيهي :

الموقع:يييييييييييييييييي www.afca.org.auي
ر
يديإلكيوبي ي:ييييييييinfo@afca.org.au
ال ىي
العنوانيالييدي:ييييييGPO Box 3, Melbourne VIC 3000ييييي
ى
الهاتف:يييييييييييييييييي678يي931ي1800ي
فاكس:يييييييييييييييييييي03ي9613ي 6399ي
ي
ي
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مراقبة المستندات

المالك:ييييييييييييييييييييييييييييييرئيسياالمتثاليومخاطريالمؤسسةيييييييييييييييي ي
المؤلف ي:ييييييييييييييييييييييييييييالمسؤولياألعىليلالمتثالي ي
الحوكمةيوالتغيييوالثقاف ية ي ي
المعتمد:يييييييييييييييييييييييييييالمديريالعامي ي-ي
ر
كليعامي
ري
المراجعة:ييييييييييييييييييييييييييتتميمراجعةيهذايالمستنديي
سبتمي 2023
ىي
المراجعة القادمة:يييييييييييييييي
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السرية التجارية
المعلومات الواردة في هذا المستند سرية ومملوكة لشركة  .Resimac Asset Finance Pty Ltdيجب الحفاظ عليها بسرية
تامة وعدم الكشف عنها أو تكرارها أو استخدامها كليا أو جزئيا ألي غرض دون الحصول على موافقة خطية من Resimac
 Asset Finance.تم إجراء كل محاولة للتأكد من الحصول على المعلومات الواردة هنا من مصادر موثوقة .ال تضمن
 Resimac Asset Financeدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة وال تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ينشأ بما يتعلق
باستخدام هذه المعلومات.
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