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ANZ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਾਈਡ

ਇਹ ਗਾਈਡ ਵਿਚੱ ਦਵੱਿਆ ਵਗਆ ਹ ੈਵਿ ਤੁਿੀਂ ਵਿਿਾਇਤ ਵਿਿੇਂ ਿਰ ਿਿਦ ੇਹ ੋਅਤ ੇਅਿੀਂ ਇਿ ਨੂੰ  ਵਿਿੇਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਿੰਤੁਿਟੀ ਤਿੱ ਹਲੱ ਿਰਨ ਦੀ ਿਵੋਿਿ ਿਰਾਗਂੇ। ਇਿ ਵਿਚੱ ਇਿ ਬਾਰ ੇਿੀ ਿੰਖੇਪ ਵਿਚੱ ਦਵੱਿਆ ਵਗਆ ਹ ੈਵਿ ਬੈਂਵਿਗੰ 
ਓਮਬਡਿਮੈਨ ਿਿੀਮ ਨਾਲ ਿੰਪਰਿ ਵਿਿੇਂ ਿਰਨਾ ਹ।ੈ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ

ਅਿੀਂ ਇੱਥੇ ਵਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚੱ ਆਪਣ ੇਗਾਹਿਾਂ ਨੂੰ  ਿਾਨਦਾਰ ਉਤਪਾਦ ਅਤ ੇਿੇਿਾਿਾਂ 
ਮਹੁਈੱਆ ਿਰਨ ਦੀ ਿਵੋਿਿ ਿਰਦ ੇਹਾ,ਂ ਪਰ ਜੇਿਰ ਅਿੀਂ ਿੁਝ ਗਲਤ ਿਰਦ ੇਹਾ,ਂ ਤਾਂ 
ਅਿੀਂ ਉਿ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਿਣੁਨਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹਾਂ।

ਅਿੀਂ ਇਹ ਿਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਿਮੰ ਿਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਵਿ ਿੀ 
ਹਇੋਆ ਹ ੈਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਵਿਿਾਇਤ ਨੂੰ  ਤੁਰਤੰ ਹਲੱ ਿਰਨ ਦੀ ਿਵੋਿਿ ਿਰਦ ੇਹਾਂ।

ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਿਣੁਨ ਦਾ ਿਾਅਦਾ ਿਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇਇਿੱ ਿਹੀ ਅਤ ੇਿਾਜਬ ਹਲੱ 
ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਿਵੋਿਿ ਿਰਦ ੇਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡ ੇਪ੍੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

• ਅਿੀਂ ਇਿੱ ਅਵਜਹੀ ਵਿਿਾਇਤ ਵਨਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਵਿਵਰਆ ਮਹੁਈੱਆ ਿਰਾਗਂੇ ਜੋ 
ਮਫ਼ੁਤ ਅਤ ੇਿਰਤਣ ਲਈ ਵਨਰਪੱਖ ਹਿੋ।ੇ

• ਅਿੀਂ ਿਪਿਟ ਅਤ ੇਆਦਰਪੂਰਣ ਬਣਾਗਂੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਿਾਡ ੇਿੰਚਾਰ ਵਿਚੱ 
'ਿਾਦੀ ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ' ਭਾਿਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਾਗਂੇ।

• ਅਿੀਂ ਿਾਡੀ ਵਿਿਾਇਤ ਹਲੱ ਪ੍ਰਵਿਵਰਆ, ਲਾਗ ੂਹਣੋ ਿਾਲੀਆਂ ਿਮਾਂ-ਿੀਮਾਿਾਂ 
ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਵਿਿਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਮਹੁਈੱਆ ਿਰਾਗਂੇ।

• ਅਿੀਂ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਿਣੁਾਗਂੇ, ਤੁਹਾਡ ੇਦਆੁਰਾ ਿਾਨੂੰ  ਮਹੁਈੱਆ ਿੀਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਦੀ ਿਮੀਵਖਆ ਿਰਾਗਂੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਵਿਿਾਇਤ ਨੂੰ  ਿਰਨ ਹਲੱ ਲਈ ਿਖੱ-ਿਖੱ 
ਵਿਿਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਿਮੰ ਿਰਾਗਂੇ।

• ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਿਾਇਤ ਨੂੰ  ਿਾਡ ੇਿਲੋ ਉਠਾਉਦਂ ੇਹ ੋਤਾਂ ਅਿੀਂ ਉਿੇ ਿਮੇਂ ਇਿ 
ਨੂੰ  ਹਲੱ ਿਰਨ ਦੀ ਿਵੋਿਿ ਿਰਾਗਂੇ। ਜੇਿਰ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਿਾਇਤ ਨੂੰ  ਤੁਰਤੰ ਹਲੱ 
ਨਹੀਂ ਿਰ ਿਿਦ ੇਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਇਿਦਾ ਿਾਰਨ ਦੱਿਾਗਂੇ।

• ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਿਾਇਤ ਨੂੰ  5 ਿਮੰਿਾਜੀ ਵਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹਲੱ ਿਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 
ਰਖੱਾਗਂੇ। ਜੇਿਰ ਿਾਨੂੰ  ਹਰੋ ਿਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿੋਗੇਾ ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਦੱਿਾਗਂੇ।

• ਜੇਿਰ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਿਾਇਤ ਨੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਿੰਤੁਿਟੀ ਤਿੱ ਹਲੱ ਨਹੀਂ ਿਰ ਿਿਦ ੇ
ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਦੱਿਾਗਂੇ ਵਿ ਅਿੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਉ ਂਬਣਾਇਆ ਹ,ੈ ਅਿੀਂ 
ਆਪਣ ੇਫੈਿਲੇ 'ਤ ੇਪਹੁਚੰਣ ਲਈ ਵਿਿ ਜਾਣਿਾਰੀ 'ਤ ੇਭਰਿੋਾ ਿੀਤਾ ਹ ੈਅਤ ੇ
ਬੈਂਵਿਗੰ ਓਮਬਡਿਮੈਨ ਿਿੀਮ ਨਾਲ ਵਿਿੇਂ ਿੰਪਰਿ ਿਰਨਾ ਹ।ੈ

• ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਿਾਨੂੰ ਨ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਾਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਮਹੁਈੱਆ ਿਰਾਗਂੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਸ਼ਵਚੱ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਤੁਿੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਿਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਿਰਨ ਲਈ ਵਿਿੇ ਹਰੋ ਨੂੰ  
ਵਨਯੁਿਤ ਿਰ ਿਿਦ ੇਹ,ੋ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਈੋ ਦੋਿਤ ਜਾਂ ਪਵਰਿਾਰਿ ਮੈਂਬਰ, ਿਈੋ 
ਿਾਨੂੰ ਨੀ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧੀ ਜਾਂ ਵਿਤੱੀ ਿਲਾਹਿਾਰ। ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਿਾਨੂੰ  ਤੁਹਾਡ ੇਪ੍ਰਵਤਵਨਧੀ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨ ਿਾਿੇ ਅਵਧਿਾਰਤ ਿਰਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਅਿੀਂ ਇਹ ਿਰਾਗਂੇ।

ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਿਾਇਤ ਦਰਜ ਿਰਨ ਅਤ ੇਇਿਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਿਰਨ ਵਿਚੱ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਦਭੁਾਿੀਏ ਨਾਲ ਿਮੰ ਿਰ ਿਿਦ ੇਹਾ,ਂ ਵਜਿੇਂ ਵਿ iSign ਜਾਂ 
NZ Relay (ਵਜਿੇਂ ਉਵਚਤ ਹਿੋ)ੇ। 

ਇਹ ਗਾਈਡ ਿਾਡੀ ਿੈੱਬਿਾਈਟ (anz.co.nz/complaints) 'ਤ ੇਹਠੇ ਵਲਖੀਆਂ 
ਭਾਿਾਿਾਂ ਵਿਚੱ ਵਪ੍ਰੰਟ ਿਰਨ ਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚੱ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ

• ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ

• Te reo Māori

• ਿਮੋਆਨ

• ਚੀਨੀ (ਿਰਲੀਵਿ੍ਰਤ)

• ਚੀਨੀ (ਰਿਾਇਤੀ)

• ਵਹਦੰੀ: हिन्दी

• ਟੋਂਗਨ

• ਿਰੋੀਆਈ

• ਪੰਜਾਬੀ

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਗਾਈਡ ਵਿਿੇ ਹਰੋ ਭਾਿਾ ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚੱ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਤਾਂ ਵਿਰਪਾ 
ਿਰਿ ੇਿਾਡ ੇਨਾਲ ਿੰਪਰਿ ਿਰ।ੋ
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ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰ ੇਦੱਸੋ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਸ਼ਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

1. ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ

2. ਤੁਹਾਡ ੇਤਰਜੀਹੀ ਿੰਪਰਿ ਿਰੇਿੇ

3. ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਿਾਇਤ ਵਿਿ ਬਾਰ ੇਹ,ੈ ਵਜਿ ਵਿਚੱ ਿਾਮਲ ਹ:ੈ

• ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਿਾਇਤ ਵਿਿ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਿੇਿਾ ਬਾਰ ੇਹ ੈਅਤ ੇਿੀ ਗਲਤ 
ਹਇੋਆ ਹ।ੈ

•  ਹਲੱ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਮੰਗ ਰਹ ੇਹ।ੋ

• ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਵਿ ਤੁਿੀਂ ਵਿਤੱੀ ਤਗੰੀ ਜਾਂ ਮਿੁਿਲਾਂ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਿਰ 
ਰਹ ੇਹ ੋਅਤ ੇਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ

ਅਿੀਂ ਿਦ ੇਿੀ ਤੁਹਾਡ ੇਬੈਂਵਿਗੰ ਵਪੰਨ, ਪਾਿਿਰਡ, ਿਰੁਵੱਖਆ ਿਡੋ ਜਾਂ ਵਿਿੇ ਹਰੋ 
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਿਰਾਗਂੇ ਵਜਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਵਿਗੰ ਦੀ ਿਰੁਵੱਖਆ ਨਾਲ 
ਿਮਝਤੌਾ ਹ ੋਿਿ।ੇ 

ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਦਦੇਾਰੀ ਮਾਇਨੇ ਰਖੱਦੀ ਹੈ

ਵਿਉਵਂਿ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦਦੇਾਰੀ ਨੂੰ  ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦ ੇਹਾ,ਂ ਿਾਨੂੰ  ਇਹ 
ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਿਿਦੀ ਹ:ੈ

• ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਿਟੀ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਿੁਝ ਿਰੁਵੱਖਆ ਿਿਾਲ ਪੱੁਛਣ।ੇ

• ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਿਾਇਤ ਿੋਿਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤ ੇਜਨਤਿ ਤਰੌ 'ਤ ੇਪੋਿਟ 
ਿੀਤੀ ਹ ੈਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਵਿੱਧਾ ਿਨੁੇਹਾ ਭਜੇਣਾ।

• ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਿਾਨੂੰ  ਦੱਿਦ ੇਹ ੋਵਿ ਤੁਿੀਂ ਿਾਡ ੇਗਾਹਿ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਿਰ ਰਹ ੇਹ ੋ
ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਿਾਇਤ ਿਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਵਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਿਵਹਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨੀ।

ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਦਆੁਰਾ ਿਾਨੂੰ  ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਵਿਿੇ ਿੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ  anz.co.nz/
privacy 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਿਾਡ ੇਪਰਦਦੇਾਰੀ ਿਥਨ ਦ ੇਅਨੁਿਾਰ ਿਰਤਾਗਂੇ।

ਤੁਿੀਂ ਗੁੰਮਨਾਮ ਤਰੌ 'ਤ ੇਵਿਿਾਇਤ ਿਰ ਿਿਦ ੇਹ,ੋ ਪਰ ਇਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ 
ਵਿਿਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨ ਅਤ ੇਉਿ 'ਤ ੇਪ੍ਰਵਤਵਿਵਰਆ ਿਰਨ ਦੀ ਿਾਡੀ ਯੋਗਤਾ 
ਿੀਵਮਤ ਹ ੋਿਿਦੀ ਹ।ੈ 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰੂ ਤੁਰਤੰ ਹਲੱ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕਸ਼ੋਿਿ ਕਰਾਗਂੇ
ਜੇਿਰ ਿੰਭਿ ਹਿੋ,ੇ ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਿਾਇਤ ਨੂੰ  ਮੌਿ ੇ'ਤ ੇਹਲੱ ਿਰਨ ਦੀ 
ਿਵੋਿਿ ਿਰਾਗਂੇ।

ਜੇਿਰ ਿਾਨੂੰ  ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਿਰਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਹਲੱ ਦ ੇਵਿਿਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ 
ਿਰਨ ਲਈ ਹਰੋ ਿਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿੋ,ੇ ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਦੱਿਾਗਂੇ ਅਤ ੇਿਾਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 
ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਨੂੰ  ਿਵੂਚਤ ਰਖੱਾਗਂੇ।

ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਿਾਨੂੰ  ਪੁੱਛਦ ੇਹ,ੋ ਜਾਂ ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਿਾਇਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਿੀਂ 
ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਵਲਖਤੀ ਰਪੂ ਵਿਚੱ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪੁਿਟੀ ਿਰਾਗਂੇ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਿਾਇਤ ਵਿਨੰੀ ਿੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਉ ਂਨਾ ਹਿੋ,ੇ ਅਿੀਂ ਇਿਨੂੰ  90 ਵਦਨਾਂ 
(ਜਾਂ ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਵਿਤੱੀ ਮਿੁਿਲ ਵਿਚੱ ਹ ੋਤਾਂ 20 ਿਾਰਬੋਾਰੀ ਵਦਨਾ)ਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹਲੱ 
ਿਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਖੱਾਗਂੇ। ਵਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇਉਹਨਾਂ ਵਿਿੇ ਿੀ ਿਿਾਲ ਦਾ ਜਿਾਬ ਦ ੇ
ਿ ੇਜੋ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਪੁੱਛ ਿਿਦ ੇਹਾ,ਂ ਇਹਨਾਂ ਿਮਾਂ-ਿੀਮਾਿਾਂ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਵਿਚੱ 
ਿਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰ।ੋ 

ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਿਾਡ ੇਿਿਾਲਾਂ ਦ ੇਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਵਦਦੰ ੇਹ ੋਜਾਂ ਿਾਡ ੇਨਾਲ ਿੰਚਾਰ ਿਰਨਾ 
ਬੰਦ ਿਰ ਵਦਦੰ ੇਹ,ੋ ਜੇਿਰ ਿਾਨੂੰ  ਦ ੋਹਫ਼ਵਤਆਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦਾ 
ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਿਾਇਤ ਬੰਦ ਿਰ ਿਿਦ ੇਹਾਂ। ਜੇਿਰ ਅਿੀਂ ਅਵਜਹਾ ਿਰਦ ੇ
ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਦੱਿਾਗਂੇ।
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ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਮੀਸ਼ਿਆ ਸ਼ਕਵੇੇਂ 
ਕਰਵੇਾਉਣੀ ਹੈ

ਬੈਂਸ਼ਕਗੰ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸਕੀਮ

ANZ ਵਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੈਂਵਿਗੰ ਓਮਬਡਿਮੈਨ ਿਿੀਮ (BOS) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ

BOS ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਵਿਗੰ ਨਾਲ ਿਮੱਵਿਆਿਾਂ ਨੂੰ  ਹਲੱ ਿਰਨ ਵਿਚੱ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨ 
ਲਈ ਇਿੱ ਮਫ਼ੁਤ, ਿਤੁਤੰਰ ਿੇਿਾ ਮਹੁਈੱਆ ਿਰਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਿੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 
ਨਾਲ ਿੰਪਰਿ ਿਰ ਿਿਦ ੇਹ ੋਭਾਿੇਂ ਅਿੀਂ ਹਾਲੇ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਿਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ-
ਪੜਤਾਲ ਿਰ ਰਹ ੇਹਾਂ। 

ਆਮ ਤਰੌ 'ਤ,ੇ ਇਿ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਿ BOS ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਿਾਇਤ ਦੀ ਿਮੀਵਖਆ ਿਰ 
ਿਿ,ੇ ANZ ਨੂੰ  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ 'ਤ ੇਵਿਚਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਮੌਿ ੇਦੀ ਲੋੜ 
ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ 

ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਬੈਂਵਿਗੰ ਓਮਬਡਿਮੈਨ ਿਿੀਮ ਦ ੇਿੰਪਰਿ ਿਰੇਿ ੇਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਾਗਂੇ ਜਦੋਂ: 

• ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਿਾਇਤ ਨੂੰ  ਦਰਜ ਿਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇਉਿੇ ਵਦਨ ਇਿਨੂੰ  ਹਲੱ ਨਹੀਂ 
ਿਰ ਿਿਦ ੇਹਾਂ।

• ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਿਾਇਤ ਲਈ ਿਾਡ ੇਅੰਵਤਮ ਜਿਾਬ ਤੋਂ ਿੰਤੁਿਟ ਨਹੀਂ ਹ।ੋ

• ਅਿੀਂ 90 ਵਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਿਾਇਤ ਨੂੰ  ਹਲੱ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਹ।ੈ

ਬੈਂਸ਼ਕਗੰ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਿੈੱਬਿਾਈਟ: bankomb.org.nz

ਫੋਨ: 0800 805 950 (ਵਿਦੇਿਾਂ ਤੋਂ +64 4 915 0400) 

ਈਮੇਲ: help@bankomb.org.nz

ਡਾਿ: Banking Ombudsman Scheme
Freepost 218002
PO Box 25327
Wellington 6146

ਸੰਬੰਸ਼ਿਤ ਸ਼ਦਿਾ-ਸ਼ਨਰਦੇਿ

ਸ਼ਵਵਾਦ ਹਲੱ ਕਰਨ ਦ ੇਸ਼ਸਧਾਤਂ

ਇਿ ਦਿਤਾਿਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਿਾਡ ੇਵਿਿਾਦ ਹਲੱ ਿਰਨ ਦ ੇਵਿਧਾਤਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਵਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰਦ ੇਹਨ ਵਿ ਵਿਿਾਇਤਾਂ 'ਤ ੇਵਨਰਪੱਖ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਅਤ ੇ
ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦ ੇਅਨੁਿਾਰ ਿਾਰਿਾਈ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 

ਿਾਡ ੇਵਿਿਾਦ ਹਲੱ ਿਰਨ ਦ ੇਵਿਧਾਤਂ ਅਤ ੇਮਾਡਲ ਮਿੁਦੱਮੇ ਿੰਬੰਧੀ ਵਦਿਾ-ਵਨਰਦੇਿਾਂ 
ਨੂੰ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਿਰਨ ਲਈ anz.co.nz/complaints ਦਖੋੇ। 

ਬੈਂਸ਼ਕਗੰ ਸ਼ਵਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ

ਬੈਂਵਿਗੰ ਵਿਹਾਰ ਦ ੇਜ਼ਾਬਤ ੇਵਿਚੱ ਗਾਹਿਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਿਰਦ ੇਿਮੇਂ ਚੰਗੇ ਬੈਂਵਿਗੰ 
ਵਿਹਾਰਾਂ ਦ ੇਵਮਆਰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਿੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ANZ ਨੇ ਜ਼ਾਬਤ ੇਵਿਚੱ ਵਨਰਧਾਰਤ 
ਵਮਆਰਾਂ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਿਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਿੀਤੀ ਹ।ੈ

ਿਾਡਾ ਬੈਂਵਿਗੰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਿਰਨ ਲਈ anz.co.nz/
complaints ਦਖੋੇ। 

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

 ਆਨਲਾਈਨ

anz.co.nz/complaints 'ਤ ੇਿਾਡ ੇਆਨਲਾਈਨ ਵਿਿਾਇਤ 
ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ

ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ANZ ਇਟੰਰਨੈੱਟ ਬੈਂਵਿਗੰ ਲਈ ਰਵਜਿਟਰਡ ਹ ੋਤਾਂ ਿਾਨੂੰ  
ਇਿੱ ਿਰੁਵੱਖਅਤ BankMail ਭਜੇੋ 

ਿਾਨੂੰ  ਇਿ ਪਤ ੇ'ਤ ੇਈਮੇਲ ਭਜੇੋ enquiry@anz.com

ਿਾਨੂੰ  Facebook, Twitter or LinkedIn 'ਤ ੇਿਨੁੇਹਾ ਭਜੇੋ

 ਸਾਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਿੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਿੁੱਿਰਿਾਰ, ਿਿਰੇ ੇ8 ਤੋਂ ਿਾਮ 8 ਿਜੇ

ਿਨੀਿਾਰ ਅਤ ੇਐਤਿਾਰ, ਿਿਰੇ ੇ8 ਤੋਂ ਿਾਮ 6 ਿਜੇ

ਵਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ: 0800 560 555 

ਵਿਦੇਿਾਂ ਤੋਂ: +64 4 470 3142 (ਖਰਚੇ ਲਾਗ ੂਹ ੋਿਿਦ ੇਹਨ)

ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੇਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ NZ ਰੀਲੇਅ ਸੇਵੇਾਵੇਾਂ:
ਫੋਨ: 0800 4 715 715 

ਟਿੈਿਟ ਟਲੈੀਫੋਨ: 0800 4 713 713

ਫਿੈਿ: 0800 4 329 697 

ਿੈੱਬਿਾਈਟ: www.nzrelay.co.nz

 ਸਾਨੰੂ ਸ਼ਮਲਣ ਆਓ ਜਾਂ ਪ੍ੱਤਰ ਸ਼ਲਖੋ

ਸਾਨੰੂ ਸ਼ਮਲਣ ਆਓ
anz.co.nz/locations 'ਤ ੇਆਪਣੀ ਿਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੱਭੋ

ਸਾਨੰੂ ਪੱਤਰ ਸ਼ਲਿੋ, ਸ਼ਕਸੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
ANZ Customer Relations
Freepost Authority 178634
Private Bag 92210
Victoria Street West
Auckland 1142

mailto:help@bankomb.org.nz
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