ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਕਵੇਂ ਦਰਜ
ਕਰਨੀ ਹੈ

ਅਕਤੂਬਰ 2021
ਆਮ ਵਰਤੋਂ: ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਮੱ ਗਰੀ ਸਵੱ ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜਦ
ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈੱਟਵੈਲਥ ਦੀ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸਲਖੀ ਸਸਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੀ।

Netwealth Group Limited
ABN 84 620 145 404
Level 6/180 Flinders Street
Melbourne VIC 3000
PO Box 336
South Melbourne VIC 3205

1.0

ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਕਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੇਠ ਸਲਖੇ ਪਤੇ ਉਪਰ ਸਲਖਤੀ ਰੂਪ ਸਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ:
The Complaints Manager – Investor Services
Netwealth Investments Limited
PO Box 336
South Melbourne VIC 3205
ਮੁਫ਼ਤ ਫੋਨ ਕਾਲ: 1800 888 223 (ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ)
ਈਮੇਲ: complaints@netwealth.com.au

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵੈਲਥ ਦੀ ਸਵਵਾਦ ਨੂੁੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਤੱ ਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਸਲਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੁੰ ਚ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ:
•

ਨ਼ਿਨਲ ਸਰਲੇ ਅ ਸੇਵਾ

•

ਸਾਡੇ ਚੁੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਬਹੁ-ਭਾ਼ਿਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ

2.0

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਰਤੀ ਨੈੱਟਵੈਲਥ ਦੀ ਪਹੁੁੰ ਚ
ਸਵੀਕਾਰ

1.

ਮੁਲਾਂਕਣ

ਪੜਤਾਲ

ਜਵਾਬ

ਨੈੱਟਵੈਲਥ 24 ਘੁੰ ਸਟਆਂ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ (ਜਾਂ ਸਜੁੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇ) ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਮਲਣ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇਣ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਅਸੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਨਰਣਾ ਲਵਾਂਗੇ।
3. ਇਕ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਹੇਠਾਂ ਦੱ ਸੀਆਂ ਪਰਤੀਸਕਸਰਆ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ
ਅੁੰ ਦਰ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਸੂਸਚਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਨੈੱਟਵੈਲਥ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੁੰ ਇਕ ਉਦੇ਼ਿਪੂਰਨ, ਸਨਰਪੱ ਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੰ ਭਾਲੇ ਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰੇਗਾ ਸਕ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ, ਆਦਰ ਅਤੇ
ਸ਼ਿ਼ਿਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਪੇ਼ਿ ਆਵੇ।
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ਆਮ ਵਰਤੋਂ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਵੱ ਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਲੀ ਸਲਾਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ AFS ਲਾਇਸੁੰ ਸ ਧਾਰਕ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਵੱ ਤੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡ ਸਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਸਵਵਾਦ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸਦੱ ਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਵੱ ਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਸਵੱ ਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

3.0

ਪਰਤੀਸਕਸਰਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਨੈੱਟਵੈਲਥ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੁੰ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱ ਤੀ ਸੂਚੀ ਸਵੱ ਚ ਸੁੰ ਖੇਪ ਸਵੱ ਚ ਦੱ ਸਸਆ ਸਗਆ ਹੈ:
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਕਸਮ

ਪਰਤੀਸਕਸਰਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ

ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਕੈਲੁੰਡਰ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ
ਅੁੰ ਦਰ

ਮੌਤ ਦੇ ਲਾਭ ਵੁੰ ਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੁੰ ਛੱ ਡ ਕੇ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਕੈਲੁੰਡਰ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ

ਟਰੱ ਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਅੁੰ ਦਰ

ਮੌਤ ਦੇ ਲਾਭ ਵੁੰ ਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਮੌਤ ਦੇ ਪਰਸਤਾਸਵਤ ਲਾਭ ਵੁੰ ਡ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 28ਕੈਲੁੰਡਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸਮਆਦ ਦੀ ਸਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 90 ਕੈਲੁੰਡਰ
ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਅੁੰ ਦਰ

ਨੈੱਟਵੈਲਥ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੱ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱ ਲ ਸਵ਼ਿੇ਼ਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹੈ
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨੈੱਟਵੈਲਥ ਦੇ ਸਨਯੁੰ ਤਰਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਸਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਪਰਬੁੰਧ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਸਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈੱਟਵੈਲਥ ਇਕ ਸੂਚਨਾ (ਨੋਟੀਸਫਕੇ਼ਿਨ) ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ
ਸਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਵੱ ਚ ਦੇਰੀ, ਸਸਥਤੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।

4.0

AFCA ਤੱ ਕ ਪਹੁੁੰ ਚ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰਤੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਸੁੰ ਤੁ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕੱ ਢਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਂਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਇਸ ਨੂੁੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਅਨ ਫਾਈਨੈਂ਼ਿੀਅਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ (AFCA)
ਨੂੁੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। AFCA ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਇਕ ਸੁਤੁੰਤਰ ਬਾਹਰੀ ਸਵਵਾਦ ਸਨਪਟਾਰਾ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੱ ਤੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਸੱ ਝਦੀ ਹੈ।
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ਆਮ ਵਰਤੋਂ

5.0

ਮੈਂ AFCA ਨਾਲ ਸਕਵੇਂ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਸਲਖਤੀ ਰੂਪ ਸਵੱ ਚ AFCA ਨਾਲ ਇੱ ਥੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
Australian Financial Complaints Authority, GPO Box 3, Melbourne VIC 3001
ਈਮੇਲ: info@afca.org.au
ਟੈਲੀਫੋਨ: 1800 931 678 (ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲ)
ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਥੇ AFCA ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
AFCA ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੁੰਬਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੁੰਬਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਲਖਤੀ ਹੱ ਲ ਸਵੱ ਚ ਼ਿਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱ ਤੀ ਸੂਚੀ ਸਵੱ ਚ ਵੀ ਲੱਸਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਕਸਮ

AFCA ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੁੰਬਰ

ਸੁਪਰ ਐਕਸਲੇ ਟਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਨੈੱਟਵੈਲਥ

79400

ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਫੁੰ ਡ (NSMF) ਨਾਲ ਸਬੁੰ ਸਧਤ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਵੈਲਥ ਐਕਸਲੇ ਟਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਨੈੱਟਵੈਲਥ

10709

ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਲਮਸਟਡ ਨਾਲ ਸਬੁੰ ਸਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

6.0

ਅੁੰ ਦਰਲੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਅੁੰ ਦਰਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨੈੱਟਵੈਲਥ ਦੇ ਜੁਆਇੁੰ ਟ ਮੈਨੇਸਜੁੰ ਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਕਲ ਹੀਨ ਦੇ ਸਬੁੰ ਧ ਸਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ

ਂ ਨ
inconfidence@netwealth.com.au ਰਾਹੀਂ ਅਸਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਜਸ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਮਾਈਕਲ ਹੇਨ, ਸਟਮ ਐਟ
ੋ ੀ - ਨੈੱਟਵੈਲਥ ਦੇ
ਪਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰੇਚਲ ਐਕਸਟਨ - ਮੁੱ ਖ ਼ਿਾਸਨ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੁੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੈੱਟਵੈਲਥ ਦੀ ਆਸਡਟ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਤੁੰਤਰ ਸਨਰਦੇ਼ਿਕ ਨੂੁੰ ਭੇਜ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੁੰ ਦਰਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਨੈੱਟਵੈਲਥ ਦੇ ਜੁਆਇੁੰ ਟ ਮੈਨੇਸਜੁੰ ਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੁੰ ਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ privacy@netwealth.com.au ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਜਸ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਮੁੱ ਖ ਼ਿਾਸਨ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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