
 سياسة الشكاوى
نتمنى أن تكون سعيدًا بخدماتنا، ولكن إذا كانت لديك شكوى من فضلك إرسلها  

أو   customer.service@societyone.com.auلنا عبر البريد اإللكتروني على العنوان  
إذا كنت تراسلنا عبر البريد    . 1300  144  221اتصل بنا هاتفيًا على الرقم  

   . وني، من فضلك حدد تفاصيل شكواك بشكل واضح بقدر استطاعتكاإللكتر

إذا لم تكن راضيًا   . أبسط طريقة لحل مشكلة ما هى التحدث عنها إلى شخص ما
يتم تدريب    . نود أن نطلع على ذلك،  SocietyOneعن أي منتجات أو خدمات من  

 . موظفينا على التعامل بكفاءة ولطف مع جميع أنواع المشاكل

 

 عملية تقديم الشكوى لدينا

ستتلقى إشعارًا للتأكيد على أننا    . عندما نتلقى شكوى ما، سنسعى لحلها فوراً 
    . ساعة  24قد استلمنا شكواك خالل  

نأخذ كافة الشكاوى بجدية    . نسعى لحل جميع الشكاوى خالل خمسة أيام عمل
   . وسيتم التحقيق فيها على نحو مناسب

يوم، سنبلغك بأننا نحتاج   21لم تحل في غضون  إذا كانت الشكوى معقدة أو  
   . كما سنخطرك كتابيًا بالنتيجة النهائية للشكوى  . إلى مزيد من الوقت للتحقيق

إذا كانت شكواك تتعلق بضائقة مالية أو إخطارات التخلف عن سداد االئتمان أو  
يوٍم من استالم الشكوى أو   21إجراءات اإلنفاذ، فسنحل شكواك في غضون  

سنؤكد لك    . تلقي أي معلومات أخرى طلبناها حتى نتمكن من حل الشكوى
 . يوٍم تقويمي  30نتيجة الشكوى كتابيًا في غضون  
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رقم تسجيل  ) SocietyOne Australia Pty Ltd(شركة سوسايتي وان أستراليا بي تي واي المحدودة 
 151 627 977الشركة األسترالي 

 423660رقم رخصة االئتمان األسترالية  
GPO Box 5175, Sydney NSW 2001 

جة إلى مساعدة إضافية لتقديم شكواك، فيرجى إبالغنا بذلك من إذا كنت بحا
خالل أفضل وسيلة متاحة لك، على سبيل المثال خدمة التحويل الوطنية للصم 

  .National Relay Serviceوالبكم  

 

 بيانات التواصل للشكاوى 
customer.service@societyone.com.au 

221  144  1300  

 مساًء بالتوقيت الصيفي لشرق أستراليا  5صباحًا حتى    9اإلثنين إلى الجمعة، من  

 . يمكنك أيضًا االتصال بنا لطلب نسخة من سياسة الشكاوى هذه
 

إذا لم تكن راضيًا عن استجابتنا لشكواك، أو إذا كنت تعتقد أننا لم نرد عليك في  
ية األسترالية  الوقت المناسب، فيمكنك االتصال بهيئة الشكاوى المال

Australian Financial Complaints Authority : 
  Australian Financial Complaintsهيئة الشكاوى المالية األسترالية  

Authority (AFCA) 
GPO Box 3, Melbourne VIC 3001 

info@afca.org.au 
678  931  1800 
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