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 ىولشكاا فةثقا
ً امامت ريست الًانايحأ رومألا ّنأ ملعن نحن ،امّنإ .هب موقن يءش لك ميمص يف نئابزلا ركوربفيال Lifebroker تضع

 ىولشكاارّتقد يةبجايإىوشكا يمتقد فةثقا نايلد.ىوشك يمتقد يفقحلاصشخ لكل ّنبأنمنؤو لها طّخطموهامك
 كلببّحرنوننائبازىلإمعتسنً،هالسىوشك يمتقد لعنج.ناتامخدوناتجانتمينستحىلعدعاستهاّنأل
 .تهمظاحالم
 :ههذ ىواكشلاةسايسنّمضتت

 ؛ىوشك يمتقد كنكمي فيك •
 ؛ىوشك يملتقد ةرّفوتم يةفضاإ ةدعاسم •
 و ؛ةباجتسالا تاقوأ كلذ يف امب ،كاوكش عم لماعتلل ةيساسأ تاوطخ •
 .كاوكشلًالحدجت ال امدنع AFCA يةلاملا ىوللشكا يةلارتسألا ئةلهيا ىلإ لوصولا يةفيك •

 ملك نادهعت
 نوبلزاةبجرت
 ىلإ لوصولل ىعسنو مارتحبا كعم لماعتنس .كاولشك ّلح دجايإ لوحانو كعم لعتفانو طنش شكلب معتسن فوس
 .نارارقحرنشوأئلادبلادنجولونحاس،ةّجورملاتكيجتنكؤطاعإنانكميالاذإ.كيضرت يجةتنضلفأ

 لصولوا ةيناكمإ
 لماعتييلذاصلشخاىلإثّدتحلا نككامبإ نوكيفوس.طةيسبو هلةسىولشكاا يمتقد يةلمعلعبج نومتزلمننح
 بّتطلتنتكاذإناغبالإًضايأ كنكمي.كبسناتيلتا تلكمخدتساالذىوشكبمّتقدتيكةديدعقرطنايلد.كاوشك مع
 .نهايمتألناعسبواملونحاسو يةفضاإةدعاسم

 ةلداع ئجاتن
 يلذاصلشخا لك حرشيس.ىولشكاا يمتقدل فةاّشفو لةدعا يةلمع يرفوتب يحصحلاءيلشالعفبنومتزلمنحن
 يجةنت ضلفأللصوتللدّتجربتقايقحتلاىجرُتس.نكمبةوطلمتياطعميأوىولشكاايمتقد يةلمعكاوشك لجاعي
 .ةرّفوتملا تايطعملاو فورظلا ىلإًادانتسا

 بسالمناتيقوتلا
 زّكرن امك .4 ةرلفقايفةدّدمحلاعانزلل ىوصلقاةرلفتانمضو كنممتقوعرسأيفكاولشك ّلحدجايإىلعلمنعس
 بلطن نل .اهديقعت ىدم ىلع ءانب لوطأ ةرتف قرغتست دق ىواكشلاضعب اذل حيحص وه امب مايقلا ىلعًاضيأ
 .ةرتلفاههذ لاوطديدج كل ىلعًامئادًاطلعمكيقبنسوكاوشكب يققحللت عوضوملبا قةعال لها يسلتامولعم

 ىوشكبمّلتقدا كنكميفيك
 ّللحنادجهّكللذبنس.ىولشكامع لناماعتقةيرطوأنايظفوم،تناامخد،تناتجانمنشأبىوشكبمّتقدلا كنكمي

 :يةلتالاقرلطبا ىوشكبمّتقدلا نككمي.كنممتقوعرسبأ كاوشك

13 مقر ىلع انيدل نئابزلا ةمدخ قيرفب لصتا • 54 33 
 info@lifebroker.com.au يللتاا ينورلكتإلا ديربلا ناونع ىلع لناسار •

 GPO Box 5380 Sydney NSW 2001 ناونع ىلع انلسار •

 لذبنيلك هاجورتيتلا يجةتنلاوثدحامبناغبالإالإكيلعام.تكلأسمبّمتيهيلذاصخلشبالصاتالاًضايأ نككمي
 .كاولشك ّلحديجاإل نادجه ىرصاق
 اهذبحسوأيلدعتنككميً.ياطخضكيوتفدكتؤنأكيلع.نكعًبةيانىوشكبمّتقديلًادحأضّوتفنأًضايأنككمي
 ت.قو يأ يف ضيوفتلا
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 ىوشكبمّتقدلل يةفضاإةدعاسم
National ةينطولا ليوحتلا ةمدخب ةناعتسالا يف بغرت دق قطنلا وأ عمسلا يف فعض نم يناعت وأ ّمصأ تنك اذإ Relay( 

 .)Service )NRS ب لاصت الا كنكمي NRS 1300 ىلع 555 727. 
TIS( ةيهفشلاو ةييررحتلا ةمجرتلا ةمخد مّقدت National( ىلإو ةيزيلجن إلا نوثّدحتي ال نيذلا صاخش ألل ةمجرتلا تامدخ 
 TIS ب لاصت الا نكمي .ةييزلجن إلا ةغللا نوديجي ال نيلذا مهنئابز مع لصاوتلا ىلإ جاتحت يتلا ةيراجتلا لحاصملاو تالاكولا

National 13 مقر ىلع 50 14. 
 يأةيبلتىلعًامئادلمعن.ةرّفوتملاتارايخلابكملعُنسوىوكشبمّدقتللةيفاضإةدعاسمىلإةجاحبتنكاذإانغالبإىجرُي
 .ىوكشب مّقدتلا كيلع لّهسنل بلط

 كاوشك مع لماعللت يةساسأ تاوخط 4
 1 ةولخطا

 ةلكشملا ملعن نأ ام .نكمم تقو برقأ يف وأ 1 لمعميولخال ،بةتاكوأًشفهيا كاوشك نامتالسباكملنعفوس
 ضعب يف وىكشلا ةجيتن نوكت دق .لمع مايأ 5 نوضغ يف وأًاروف وىاكشلا مظعم ّلح نكمي ،ةّوجرملا كتجيتنو
 )IDR(. ةيلخادلاتاعازنلاّلحقيرفىلإكاوكشديعصتّمتيكلذرّذعتاذإو ً.اراذتعاوأًاحرشتالاحلا

 2 ةولخطا
 لصاتالا نككمي.يققتحلانمديزمل IDR قيرفىلإادهيعصتّمتي،لمعمايأ 5 نوضغ يف كاوكش ّلح نكمي ال اذإ
 :ىلع انيدل IDR قيرفب ةرشابم

 ونفلت
1300 795 877 

 ينورتكلا ديبر
IDRcomplaints@lifebroker.com.au 

 :وفس IDR قيرف
 :و نكمم تقو ربقأ يف وأ لمع موي لالخ كاوكش مالتساب كملعي •
 ؛كاوكشل ديرف عرجم مقر كيطعي •
 ؛كاوشك يرديسيلذاصلشخباكملعي •
 و؛عانزلل ىوصلقاةرتلفبا كملعي •
 .كاوشك يهلإتلصويلذامّتقدلباعطالاىلعًامئادكيقيبلًيباترت ضعي •

 .هاجورت يتلا يجةتنلاو كاوشك قشةنامل كب لصتي •
 .ةلصلا تاذ تامولعملا لك مييقتو ةعجارمب كاوكش يف قّقحي •
 ىلإ لوصولا نككمي فيك ،نارارق بباسأ ،كاوشك يجةتنب كملعيس يئنهالا بالجوا .كاولشكًيائنهاًبااجو كيطعي •

 يجةنتلا تكن ملاذإ.ىولشكا يجةتننعًياضار تكن ملاذإ AFCA ىلإ دّعصت فيكو ةلص تاذ تامولعم يأ
 ىلإلصوتللةدمتعملاتياطعملاونائجنتا حوضبولّصنفوتيرُثأيتلارومألا لجانعوًضايأدّدنحس،لك بةسنام

 .يجةتنلاههذ

 شاعملبا قةّلعتملا يرغ يةدياتعالاىوللشكاًاميو 30 نوضغ يف ىوكشلا ةجيتنب كديوزت ىلع لمعن فوس
 .يدعتقالا شاعملا ىلع ءياصوألبا قةعال لها يتلا تامخدلا/تجانتمللًاميو 45 وأ يدعتقالا

 ّلح ىلع نيرداق ريغ اّنكاذإ .نكممتقو عرسأ يفكاوكشل ّلح داجيإ ىلعًامئادلمعن فوس
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 ىلعًبااجو كءطاعإعّقوتنىتمكبرخنويرخلتأابباسبأكملنعفوس،عانزللىوصلقاةرتلفانوضغيفكاوشك
 .5 ةرقفلا يف صوصنم وه امك AFCAىلإكاوشك ديصعت نككمي،يرختألانع ٍضار يرغتكن اذإ.كاوشك

 ىوكشلا لَحُت مل اذإ AFCA ىلإ لوصولا فيك
 .ئنباللز ًناجام،يةلاملاتامللخد ًتقالسموًالدعا ًّالح AFCA يةلاملا ىوللشكا يةلارتسألا ئةيلها رّفوت
 AFCA: ىدلىوشكبمّدلتقا كنكمي،كاوشك ّلح يجةنت نعًامامتًياضار تكن ملاذإ
 ينورلكت الا عقوملا

www.afca.org.au 

 ينورلكت الاديربلا
info@afca.org.au 

 نوتلف
1800 931  (يةنمجا ةملكام) 678

 ىلإًياطخ
Australian Financial Complaints Authority, GPO Box 3, Melbourne VIC 3001 

 وأ AFCA ل ينورتكلاال عقوملا ةعجارم يف بغرت دق .AFCA ىلإ ةمّقدملا ىولشكاا ىلع يةنمز هل ُم بقطنت دق
 .AFCA ىلإىوشك يمتقدلةدّدمح يةنمز هلةمكناهنكا اذإام فةرعملةرشبام AFCA ب لاصتاال

TALR8032/1021 - Arabic 

www.afca.org.au
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