
வாடிக்கையாளர் 
புகைார் வழிகைாட்டி

நாங்கள் மேம்படுத்திக்்காள்்ள மேண்டிய ஒன்று இருந்ால் அல்்லது எங்கள் ்யாரிப்பு்கள், மேவே்கள், அலுே்லரிடத்தில் 
உங்களுககுத ்திருப்்தி இல்வ்ல்யன்்ால் அல்்லது வ்கயாளும நவடமுவ் கு்ிதது நீங்கள் பு்கார்ளிக்க ேிரும்பினால்,  
அது கு்ிதது நாங்கள் ்்ரிநது்்காள்ேது அேேியம. இ்னால் அேறவ் நாங்கள் ேரி்ேயய முடியும.

உங்கள் பு்காவர நாங்கள் தீேிரோ்க எடுததுக ்்காள்மோம. உங்கள் பு்காவர நதிேரத்தி ்ேயயவும, ஏற்கககூடிய நதியாயோன 
தீரப்வ்பக ்கண்ட்ியவும உங்களுடன் இவைநது ்பைியாறறுமோம. 

எஙகைள் புகைார் 
்கையாளு்கைக 
ககைாள்்கைகைள்

ஆஸ்திமரலியாேில் ோடிகவ்கயா்ளர பு்கார்களுககுப் 

்ப்தி்ல்ளிகவ்கயில், எல்்லா மநரங்க்ளிலும எங்கள் 

்பைியா்ளர்களும ்பிர்திநதி்தி்களும ்ேயய மேண்டியது: 

1. எங்க்ளிடம ோடிகவ்கயா்ளர்கள் சு்ந்திரோ்கப் 

பு்கார்ளிப்்பவ் உறு்தி ்ேய்ல்.

2. எங்கள் ோடிகவ்கயா்ளர்கள் ்ோல்ேவ்க ம்கட்டு 

அேர்கள் ்கேவ்ல்கவ்ளப் புரிநது்்காள்்ள மநரம 

எடுததுக ்்காள்ளு்ல்.

3. அவனததுப் பு்கார்கவ்ளயும வ்கயாளுமம்பாது 

மநரவேயா்க, சீரா்க, நதியாயோ்கச் ்ேயல்்படு்ல் 

4. பு்கார்கவ்ள ேிோரிககுமம்பாதும அேறவ்த தீரதது 

வேககுமம்பாதும எங்கள் ்பைியா்ளர்களுககும 

்பிர்திநதி்தி்களுககும அ்தி்காரததுடனும மநரவேயுடனும 

்ேயல்்பட உரிவேய்ளித்ல்.

5. எங்கள் ோடிகவ்கயா்ளர்களுககு அல்்லது அேர்கள் 

்பிர்திநதி்தி்களுககு அேர்க்ளது பு்கார முன்மனற்ம 

கு்ிதது எ்ளிய ஆங்கதி்லத்திலும அேர்களுககுத 

ம்வேப்்படும ஏம்னும ்ேய்தித்்ாடரபு அல்்லது 

எ்ளிவேப்்படுத்ல் உ்ேிவயக ்கருத்தில் ்்காண்டும 

அவேப்ம்பாது ்்கேல் ்்ரிேித்ல். 

6. நாம ்ேறு ்ேயதுேிட்மடாம என்று ்்ரிந்வுடன் 

ேன்னிப்புக ம்கட்டு அேறவ்ச் ேரி்ேயே்றகு 

Commonwealth Bank-ன் ‘Should We' மோ்வனவயப் 

்பயன்்படுத்வும.

7. ோடிகவ்கயா்ளர்க்ளின் ்னிப்்பட்ட சூழல்்கவ்ள 

கு்ிப்்பா்க அேர்கள் இய்லாவேயில் இருககுமம்பாது 

்குந் உ்ேிவய ேழங்கதி உைரவுப்பூரேோ்கவும 

ேரியாவ்யுடனும ்கேனத்தில் ்்காள்ளு்ல்.

8. பு்கார்கவ்ள முழுவேயா்கவும, எந்ேி்த 

்ாே்ேின்்ியும ேிோரித்ல். 

9. முடிந்ேவர பு்கார்கவ்ள ேிவரோ்கத தீரப்்ப்ற்கான 

நதியாயோன முயறேிவயச் ்ேய்ல், அம்ாடு 

உடனடியா்க நதி்தி இழப்பீட்வட ேழஙகு்ல் ேரியான ஒரு 

தீரோ்க அவேயும.

10. பு்மோர ேரச்வே தீரவு அவேப்பு்களுடன் ஒததுவழப்பு.

11. நாம ்்பறும பு்கார்க்ளிலிருநது ்கறறுக்்காண்டு 

்பி் ோடிகவ்கயா்ளர்கவ்ளப் ்பா்திக்கககூடிய 

்பிரச்ேிவன்கவ்ள மேல்ேட்ட நதிவ்லககுக 

்கேனப்்படுத்வும.

12. எப்ம்பா்்ல்்லாம முடி்கதி்ம்ா அப்ம்பாது ோறறு 

ேரச்வே தீரவு நவடமுவ்்கவ்ளப் ்பயன்்படுத்தி ேட்ட 

நடேடிகவ்க்கவ்ளத ்ேிரக்க முவன்ல்.

13. ேழக்கதிவனத ்ேிரக்க முடியா்ம்பாது, நாங்கள்  

www.commbank.com.au/mlp ்பக்கத்தில் உள்்ள CBAேின் 

ோ்திரி ேழககுக ்்காள்வ்க்கவ்ளக ்கவட்பிடிப்ம்பாம

http://www.commbank.com.au/mlp


புகைாரளித்தல்

பு்கார்ளிக்க ேி்ல எ்ளிய ேழி்கள் உள்்ளன. உங்களுககு நன்கு 
்்பாருந்ககூடிய ஒன்வ் நீங்கள் ம்ரந்்டுக்க்லாம.

www.commbank.com.au/retail/complaints-compliments-
form ்பக்கத்திலுள்்ள இவையேழி ்படிேதவ்ப் 
்பயன்்படுத்்லாம

எங்கவ்ள 1800 805 605 என்் எண்ைில் 
ஆஸ்திமரலியாேிலிருநதும அல்்லது  
+61 2 9687 0756 என்் எண்வை 
அயல்நாட்டிலிருநதும (்காவ்ல 8 மு்ல் ோவ்ல 
6 ேவர, ்திங்கள் மு்ல் ்ேள்்ளி ேவர, ேிட்னி/
்ேல்ம்பாரன் மநரத்தில்) அவழக்க்லாம

உங்கள் வ்கம்பேியிலிருநது அயல்நாட்டிலிருநது 
அவழககுமம்பாது ேழக்கோன மராேிங 
்கட்டைங்கள் ்்பாருநதும. மராேிங 
்கட்டைங்கவ்ளத ்ேிரக்க, நீங்கள் இருககும 
நாட்டிலுள்்ள ்்ாவ்லம்பேியில் ேரேம்ே 
ஆப்மரட்டவர அவழதது எங்கள் எண்வைக 
்்காடுக்கவும.

எங்கள் ்கதிவ்ள ஒன்றுககு ேருவ்க ்ர்லாம  
www.commbank.com.au/locate 

CBA-ேின் பு்காரக குழுவுககு எழுதுங்கள்:

குழு வாடிக்கையாளர் க்தாடர்புகைள்
அஞேல் ்கட்டைேில்வ்ல 41 Sydney, NSW 2001

ஸடாமபு ஒட்ட மேண்டிய அேேியேில்வ்ல -  
்்பால் ்கட்டைதவ் நாங்கள் ்ேலுததுமோம.

்யவு்ேயது எங்க்ளிடம ்்ரியப்்படுததுங்கள்:

• உங்கள் ்்பயவரயும நீங்கள் ்பயன்்படுத் ேிருமபும 
்்ாடரபு ேி்பரங்களும - நீங்கள் ேிரும்பினால் 
அநாேம்யப் பு்காவரயும ்ேயய்லாம

• நீங்கள் பு்கார்ளிககும ்யாரிப்பு்கள் அல்்லது 
மேவே்கள் கு்ிததும என்ன ்ேறு மநரந்து, நீங்கள் 
எ்திர்பாரககும தீரவு என்ன என்்பவே உள்்ளிட்ட 
உங்கள் பு்கார என்ன என்்பது கு்ிதது.

முடிந்ேவர அ்தி்கோ்க எங்களுககுத ்்கேல்்கவ்ள 
அ்ளிப்்ப்ன் மூ்லம, ்பிரச்ேிவன்கவ்ள நாங்கள் ேிவரநது 
தீரக்க நீங்கள் உ்வுவீர்கள். உங்க்ளிடம துவை 
ஆேைங்கள் ஏதுேிருந்ால், பு்கார ்ேயயுமம்பாது 
அேறவ்த ்யாரா்க வேத்திருங்கள்.

புகைாரளிககை உஙகைளுககு 
உ்தவி த்த்வகயனில்
உங்களுக்கு உதவ இன்னொருவருக்கு 
அஙகீ்கொரமளிததல்
உங்கள் ோர்பா்க உங்கள் பு்காவரக வ்கயா்ள நீங்கள் 
இன்்னாருேவர (18 ேயது அல்்லது அ்றகு மேற்பட்டேரா்க 
இருக்க மேண்டும) நதியேிக்க்லாம; உ்ாரைோ்க, ஒரு 
நண்்பர அல்்லது குடும்ப உறுப்்பினர, ஒரு ேட்டப்பூரே அல்்லது 
மேறு அஙகீ்காரமுள்்ள ்பிர்திநதி்தி அல்்லது நதி்தி ஆம்லாே்கர. 
்்பாதுோ்க, எங்களுககு நீங்கள் அ்தி்காரே்ளிககும 
்பட்ேத்தில் நாங்கள் உங்கள் ்பிர்திநதி்தியிடம ம்பசுமோம. 
ஆனால் ேி்ல ேேயங்க்ளில், அேர்க்ளிடேிருநது எங்களுககுக 
கூடு்ல் ்்கேல்்கள் (அேர்க்ளது அ்தி்காரப்பூரே ோன்று்கள் 
ம்பான்்வே) ம்வேப்்பட்லாம. 

பு்கொரளிப்பதற்கொன எளிய ஆங்ககில 
வழி்கொட்டி
ேக்க்ளில் ்ப்லருககு எழுததுப்பூரே ்்கேல்்கவ்ளப் ்படிததுப் 
புரிநது்்காள்ேது ்கடினோ்க உள்்ளது. எ்ளிய ஆங்கதி்லம 
என்்பது சுருக்கோ்கவும புரிநது்்காள்்ள எ்ளி்ா்கவும 
உள்்ள ்்்ளிோன ்ோழிவயக கு்ிக்கதி்து. எங்க்ளது 
பு்காருக்கான எ்ளிய ஆங்கதி்ல ேழி்காட்டி பு்கார்ளிப்்பது 
எப்்படி என்றும நீங்கள் பு்கார்ளிகவ்கயில் என்ன நதி்கழ்கதி்து 
என்்பது கு்ிததும ேி்ளககு்கதி்து. www.commbank.com.au/
easyenglishcomplaintguide என்் ்பக்கத்தில் இவ் நீங்கள் 
்காை்லாம

்ெலிடெப (TTY) எண்
ம்கட்புத்தி்ன் அறம்ார, ம்கட்புத்தி்ன் குவ்்பாடுவடமயார 
அல்்லது ம்பச்சுத்தி்ன் குவ்்பாடுவடமயாருக்்கன 
்ட்டச்ேிடும ்்ாவ்லம்பேிச் மேவே உள்்ளது.

133 677 என்் எண்வை அவழதது ்பின்  
13 2221 என்் எண்வைக ம்களுங்கள்

SMS ரிலல
ம்கட்புத்தி்ன் அறம்ார, ம்கட்புத்தி்ன் குவ்்பாடுவடமயார 
அல்்லது ம்பச்சுத்தி்ன் குவ்்பாடுவடமயாருக்்கன அஞேல் 
மேவே உள்்ளது.

0423 677 767 என்் எண்ணுககுக  
குறுஞ்ேய்தி அனுப்்பவும

கூடு்ல் ேி்பரங்களுககு, ம்ேிய அஞேல் மேவேவய (NRS) 
www.communications.gov.au/what-we-do/phone/services-
people-disability/accesshub என்் ்பக்கத்தில் அணு்கவும. NRS 
மேவேவயப் ்பயன்்படுததும முன்்பா்க அேர்கள் ்பக்கத்தில் 
நீங்கள் ்ப்திவு்ேயய மேண்டும.

குரல் அஞ்சல் (Voice Relay) எண்
ம்பச்சுக குவ்்பாடு உள்ம்ளாருக்்கன குரல் அஞேல் மேவே 
உள்்ளது.

1300 555 727 என்் எண்வை அவழதது  
்பின் 13 2221 என்் எண்வைக ம்களுங்கள்

உடர்்பயர்பபுச் ல்சடவ்கள்
உங்கள் மு்ல் ்ோழி ஆங்கதி்லம இல்வ்ல எனில், நீங்கள்  
www.tisnational.gov.au என்் ்பக்கத்தில் இ்லேே 
்ோழி்்பயரப்புச் மேவேவய ்ோழி்்பயரப்பு ேறறும 
உவர்்பயரப்புச் மேவே்கவ்ளப் (TIS) ்்ப்்லாம. இந்ச் 
மேவேயானது உள்நாட்டு ேிே்காரத துவ்யினால் 
ேழங்கப்்படு்கதி்து. இது 150 ்ோழி்களுககுமேல் ்கதிவடக்கப் 
்்பறு்கதி்து. உங்களுககு இந்ச் மேவேவய ஏற்பாடு ்ேயய 
மேண்டுோ என்று எங்களுககுத ்்ரியப்்படுததுங்கள்.

http://www.commbank.com.au/retail/complaints-compliments-form
http://www.commbank.com.au/retail/complaints-compliments-form
http://www.commbank.com.au/locate
https://www.commbank.com.au/content/dam/commbank-assets/support/docs/complaints-flyer-easy-english.pdf
https://www.commbank.com.au/content/dam/commbank-assets/support/docs/complaints-flyer-easy-english.pdf
http://www.communications.gov.au/what-we-do/phone/services-people-disability/accesshub
http://www.communications.gov.au/what-we-do/phone/services-people-disability/accesshub
http://www.tisnational.gov.au


ஒரு புகைாரளிககுமதபாது 
எனன நடககைகிறது
உங்கள் பு்கொடர நொங்கள் 
ஏறறுக்்்கொள்லவொம்
்்பரும்பா்லான பு்கார்கள் அந் இடத்திம்லமய அல்்லது ேி்ல 

நாட்்களுககுள் தீரக்கப்்பட்டுேிடும.

உடனடியா்க உங்கள் பு்காவரத தீரக்க முடியேில்வ்ல என்்ால், 

அவ் ஆராயே்றகு ேரியான குழு (குழு ோடிகவ்கயா்ளர 

்்ாடரபு்கள் ம்பான்்வே) எங்களுககுத ம்வேப்்பட்லாம. 

இத்வ்கய சூழலில், உங்கள் பு்காவர நாங்கள் ்்பறறுக 

்்காண்ட்ா்க உங்களுககுத ்்ரியப்்படுததுமோம 

(்்பாதுோ்க அடுத் ேைி்க நா்ளில்); உங்களுககு ஒரு 

்பாரவே எண்வை ேழஙகுமோம; எங்க்ளால் முடிந்ேவர 

ேிவரோ்க இவ்க வ்கயாளும ந்பரின் ்்பயவரயும ்்ாடரபு 

ேி்பரங்கவ்ளயும உங்களுககுத ்்ரியப்்படுததுமோம.

எங்களிெமுள்ள த்கவல்்கடள மதகிப்பபிட்டு 
்பபிரச்்சசிடன்கடள ஆரொயலவொம்
நீங்கள் எங்க்ளிடம ேழஙகும ்்கேல்்கவ்ள ே்திப்்பிட்டு, 

ம்வே்யனில் ்பிரச்ேிவன்கவ்ள மேற்்காண்டு எங்கள் 

்பக்கேிருநது ேிோரிப்ம்பாம. நதியாயோன தீரேிவனக 

்கண்ட்ிய உங்களுடன் இவைநது ்ேயல்்படுமோம.

்்பாதுோன ்காப்பீட்டுத ்யாரிப்பு அல்்லது மேவே கு்ித் 

பு்கார்களுககு, அவே முன்கூட்டிமய தீரக்கப்்படா் ்பட்ேத்தில் 

அல்்லது மே்்ாரு ்கா்லேரமபுககு நீங்கள் ஒப்புக்்காள்்ளா் 

்பட்ேத்தில் ஒவ்ோரு 10 ேைி்க நாட்்களுக்்காருமுவ் 

எங்கள் முன்மனற்ம கு்ிதது உங்களுககுத 

்்ரியப்்படுததுமோம.

நகியொயமொன முடிடவக் ்கண்ெறசிய 
உங்களுென இடைந்து 
்பைியொறறுலவொம்
எங்க்ளால் முடிந்ேவர ேிவரோ்க உங்கள் பு்காருக்கான 

இறு்திப் ்ப்திவ்ல ேழஙகுேவ் மநாக்கோ்கக 

்்காண்டிருப்ம்பாம. 30 நாட்்களுககுள் எங்க்ளால் 

இவ்ச் ்ேயயமுடியேில்வ்ல எனில், ்ாே்ததுக்கான 

்காரைதவ் உங்களுககுச் ்ோல்லி, எந் ம்்தியில் 

முடிவே எ்திர்பாரக்க்லாம என்்பவ்யும ்்ரிேிதது எங்கள் 

முன்மனற்ம கு்ிதது ்்ாடரநது உங்களுககுத ்்ரிேிதது 

ேருமோம.

பு்காரானது ேின்னணு ்ேலுததுவ்க்கள் ்்ாடர்பானவே 

எனில் (ATM, EFTPOS, ்கடன் அட்வட ்பரிேரத்வன்கள், 

இவையேழி ்ேலுததுவ்க்கள் ேறறும BPAY உள்்ளிட்டவே) 

21 நாட்்களுககுள் ்ப்தி்ல்ளிப்்பவ் மநாக்கோ்கக ்்காள்மோம. 

ேரியான மநரத்தில் எங்க்ளால் ்ப்தி்ல்ளிக்க முடியேில்வ்ல 

எனில், ஏன் என்் ்காரைதவ்த ்்ரிேிப்ம்பாம.

எஙகைளின இறு்தகிப் 
ப்தகிலில் அல்்லது 
உஙகைளு்டய புகைா்ர 
நாஙகைள் ்கையாளும 
வி்தம குறிதது 
உஙகைளுககுத ்தகிருப்்தகி 
இல்்்லகயனில்
உங்கள் பு்கார முடிேில் உங்களுககுத ்திருப்்தி 

இல்வ்ல்யனில், ஆஸ்திமரலிய நதி்திோர பு்கார 

ஆவையத்திடம (AFCA) நீங்கள் பு்கார ்ேயய்லாம.  

இது நதியாயோன, சுயாதீனோன ஒரு தீரவே  

இ்லேேோ்க ேழஙகு்கதி்து: 

இவைய்்ளம: www.afca.org.au

ேின்னஞேல்: info@afca.org.au

்்ாவ்லம்பேி: 1800 931 678 (இ்லேே அவழப்பு)

அஞேல் மு்கேரி:  

GPO Box 3,  

Melbourne, VIC, 3001

்காேன்்ேல்த ம்பஙக ஆஃப் ஆஸ்திமரலியா ABN 48 123 123 124, AFSL ேறறும ஆஸ்திமரலியன் ்கதி்ரடிட் வ்லேன்ஸ 234945.

http://www.afca.org.au
mailto:info%40afca.org.au

