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PPI ફરિયાદોનો 29 
ઑગસ્ટ 2019ના િોજ 
અંત આવે છે
તમે શો નિર્ણય લેશો?

જો તમે તમિે તમારા પ્રદાતા પાસેથી પ્રાપત થયેલા 
અંનતમ જવાબથી ખશુ િ હોવ તો, અથવા તમિ ે8 
અઠવાડિયાિી અંદર કોઈ પ્રનતસાદ િ મળે, તો તમ ે 
0800 023 4567 પર ફાઈિાન્શયલ ઑમબડસમેિ 
સનવવિસિે ફડરયાદ કરી શકો છો. 
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આ પત્રિકા વૈકલ્પક સવરૂપોમા ંઅને ભાષાઓમા ં
ઉપલબ્ધ છે. જો તમાિે વધ ુમારિતી જોઇતી િોય 
અથવા વૈકલ્પક સવરૂપ ઇચછતા િો તો,

અમાિી વેબસાઇ્ટ
www.fca.org.uk/ppi

પર જાઓ, અમારી હલેપલાઇિિે 
0800 101 8800 
પર કૉલ કરો અથવા ટેક્ટફોિ

18001 01434 372 580 
પર કૉલ કરો.
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બ્ધા અત્્ધકાિો અનામત છે

હું ફરિયાદ કેવી િીતે કરંુ?
જો તમારી પાસે PPI હોય અિે ફડરયાદ કરવી 
છે તો તમે જાત ેત ેનિઃસકંોચ કરી શકો છો. 
તમારે તમારા ફડરયાદિા ફોમ્ણમા ંકોઇ દસતાવજેો 
પરૂા પાિવાિી આવશયકતા િથી. તમારે િીચે 
મજુબ ફડરયાદ સીધા તમારા બે્ક અથવા અ્ય 
પ્રદાતાિ ેકરવી જોઇએ:

દાવા કંપનીઓ
એક દાવા કંપિી (અથવા દાવા વયવસથાપિ કંપિી, 
CMC) તમિ ેPPIિી ફડરયાદ કરવા માટે મદદ કરવા માટે 
ઓફર કરી શકે છે. તેઓ તમિે પ્રાપત કરેલા કોઈ પર 
િારામંાથંી ડહસસો લઈિે આ સેવા માટે ચાર્જ કરે તેવી 
સભંાવિા છે. જો તમે કોઈ દાવા કંપિીિો ઉપયોગ કરવાનુ ં
િક્ી કરો છો, તો તપાસો કે તેઓ ્યાય મતં્ાલયિા 
અનધકૃત વયાપાર રજજસટર પર અનધકૃત છે અિે ખાતરી કરો 
કે તમે સમજો છો કે તમિે તેિો કેટલો ખચ્ણ થશે.

ફોન દ્ાિા – તમ ેતમારા પ્રદાતાિે ફોિ કરી શકો અિે 
સમજાવી શકો કે તમારે PPI ફડરયાદ કરવી છે

્ટપાલથી – તમ ેFCA વબેસાઇટ www.fca.org.uk/ppi 
પરથી ફડરયાદ ફોમ્ણ િાઉિલોિ કરી શકો અિે 
ટપાલથી તમારા પ્રદાતાિે મોકલી શકો

ઑનલાઇન – ઘરા પ્રદાતાઓ પોતાિી વબેસાઈટ પર 
ફડરયાદ ફોમ્ણ રાખે છે જે તમે ભરી શકો છો

શાખામા ં– તમે તમારી  સથાનિક શાખામા ંફોિ કરીિે 
સમજાવી શકો કે તમારે PPI ફડરયાદ કરવી છે

તમે 2015ના અંત્તમ મરિનાઓથી PPIના અયોગય 
વેચાણની ફરિયાદ કિી િતી
તમારા પ્રદાતા તમિે લેખખતમા ંજરાવી ચકૂ્ા 
હશ ેકે તેઓ તમારી ફડરયાદિા ભાગ રૂપે તેમરે 
કમાયેલ કનમશિિે ધયાિમા ંલેશ ે- તમારી ફડરયાદ 
સાથ ેસબંનંધત પેપરવક્ણ તપાસો અથવા જો તમે 
અચોક્સ હો તો તમારા પ્રદાતાિો સપંક્ણ કરો.

તમાિી ફરિયાદ સફળ થઈ િતી અને તમને તમાિા 
નાણાનં ુ ંઅંશત: 
અથવા પરંુૂ ડરફંિ આપવામા ંઆવ્ુ ંહત ુ ં- જો તમે 
હવ ેએ જ PPI પૉખલસીિા વેચારમાથંી કમાયેલ 
કનમશિ નવશ ેફડરયાદ કરો તો તમે વધ ુિારા ંપરત 
મેળવી શકશો િડહ. આનુ ંકારર એ છે કે હવ ેએવુ ં
કોઈ નકુસાિ બાકી રહતે ુ ંિથી જે અંગે તમારે દાવો 
કરવાિી જરૂર હોય.

ના 
તમિ ેPPIનુ ંઅયોગય વચેાર કરવામા ંઆવ્ુ ં
હોઈ શકે તે બાબત તમારે ધયાિમા ંલેવી જોઈએ. 
તમે ઉલલેખ િ કરો તો પર અયોગય વેચારિી 
ફડરયાદિા ભાગ રૂપે તમારા પ્રદાતા પોતે જે કનમશિ 
કમાયા હોય તે ધયાિમા ંલેશ.ે 

િા
તમાિી ફરિયાદ નકાિવામા ંઆવી િતી
બે્ક અથવા અ્ય પ્રદાતા દ્ારા કમાયેલ કનમશિ 
નવશ ેતમે િવા પ્રકારિી ફડરયાદ કરી શકો છો - 
તમારા પ્રદાતાિો સપંક્ણ કરો.

PPIએ અયોગય વેચાણ કરુું તેના ત્વશે તમે 
ફરિયાદ કિી ચકૂ્ા છો?

પ્રદાતાએ કમાયેલુ ંકત્મશન
અમે િવા નિયમો જારી કયા્ણ છે, જેિો અથ્ણ એ છે 
કે બે્કો અિે અ્ય પ્રદાતાઓએ પોત ેPPIમાથંી 
કમાયેલા કનમશિ નવશ ેફડરયાદો ધયાિમા ંલેવી 
જરૂરી છે. પલેનવિ નવ પૅરાગોિ પસ્ણિલ ફાઇિા્સ 
ખલનમટેિમા ંઉચચ ્યાયાલયિા નિર્ણયનુ ંઆ 
નિયમોએ અનસુરર ક્ુું છે.

આિો અથ્ણ તે થયો કે જો તમિે લાગે કે તમારા 
બે્ક અથવા અ્ય પ્રદાતા તમારા PPIમાથંી 
કનમશિ પેટે મોટી રકમ કમાયા છે અિે તમે 
જયારે ખરીદી કરી તયારે તમિે આ નવશ ેકહુ ંિડહ 
તો, તમે હવ ેફડરયાદ કરી શકો છો. 

આિો અથ્ણ તે થયો કે તમિે PPI અયોગય 
રીતે િહીં વચેવામા ંઆવ્ુ ંહોવા છતા ંતમિે 
થોિા િારા ંપાછા મળી શકે. અિે જો તમે 
અગાઉ અયોગય વચેારિી ફડરયાદ કરી હોય જે 
િકારવામા ંઆવી હોય તો તમે િવા પ્રકારિી 
ફડરયાદ કરી શકો છો.
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તમાિા પ્રદાતા તમાિી ફરિયાદ ધયાન પિ લે 
છે - તેઓ તમને વધ ુમારિતી મા્ેટ પછૂી શકે 
તેથી તે મિતતવનુ ંછે કે તમે તમાિા ફરિયાદ 
ફોમ્મ પિ તમાિી સપંક્મ  ત્વગતો આપો 

તમાિા પ્રદાતાએ તમને 8 અઠવારિયાની અંદિ 
તમાિી ફરિયાદ સફળ િિી છે કે નરિ અને 
તમાિી પાસેથી પૈસા લેણા નીકળે છે કે કેમ તે 
જણાવવા, અથવા તમાિી ફરિયાદ ત્વશે તપાસ 
કિવા શા મા્ેટ તેઓને વધ ુસમય જોઈએ છે તે 
સમજાવવા પ્રત્તભાવ મોકલવો જોઈએ. 

PPI સમયમયા્મદા 29 ઑગસ્ટ 2019



PPI ત્વશે આપનો ત્નણ્મય લેવા અંગે
અમ ેિારાકીય આચરર સત્ા છીએ. અમ ેિારાકીય 
 ક્તે્નુ ંનિયમિ કરીએ છીએ અિ ેતમારા  રક્ર કાજે 
છીએ. આ પનત્કા તમિ ેતે િક્ી કરવા માટે માડહતી પરૂી 
પાિે છે કે શુ ંતમારે PPI ફડરયાદ કરવી જોઇએ કે કેમ.

તમે વખત ેPPI (ચકૂવરી  રક્ર વીમો [પેમેંટ પ્રોટેકશિ 
ઇ્શયોર્સ]) નવશ ેસાભંળ્ુ ંહશ.ે 50 નમખલયિ કરતા 
વધ ુPPI પોખલસીઓ વચેાઇ છે અિે અમિે જારવા 
મળ્ુ ંછે કે ભતૂકાળમા ંતે ઘરી વખત અયોગય રીતે 
વચેવામા ંઆવી છે. ઘરા બધા ંલોકોિે તે અયોગય 
રીતે વચેાઇ હતી અિે તેમરે ફડરયાદ કરી છે અિે 
કરોિો પાઉ્િિી પિુ:ચકૂવરી કરવામા ંઆવીછે. 

PPI પોખલસીિા વચેાર નવશ ેફડરયાદ કરવાિી  
29 ઑગસ્ટ 2019 િવી અંનતમ તારીખ છે. તમે  
આ તારીખ પછી ફડરયાદ કરી શકશો િહીં.

PPI શુ ંછે?
જો તમે ક્ારેય લોિ, ગીરો, કે્ડિટ કાિ્ણ, સટોર કાિ્ણ, અથવા 
કે્ડિટ પર કોઇ ખરીદી કરી હોય જેમકે કાર તો બિવાજોગ 
છે કે તમિ ેPPI વચેવામા ંઆવી છે. 

PPI અમકુ સજંોગોમા ંપિુ:ચકુવરીિે આવરી લેવા માટે 
રચાયેલ વીમા પૉખલસી છે જયા ંતમે તે જાતે ચકૂવવા 
અસ મથ્ણ હોવ. તે તયારે થાય દાખલા તરીકે જયારે તમે 
ફાજલ થઈ જાવ અથવા અકસમાત, માદંગી અથવા 
પગંતુાિે કારરે કામ િ કરી શકો.

?

PPI અયોગય વેચાણ 
જો તમે િીચેિામાથંી કોઈપર બાબતિો પર 
અનભુવ કયયો હોય તો તમિ ેPPI અયોગય 
રીતે વચેવામા ંઆવ્ુ ંહોઈ શકે:

• તમિ ેPPI ખરીદવા માટે દબાર કરવામા ંઆવ્ું

• તમિે જરાવવામા ંઆવ્ુ ંકે તમારી પાસે PPI 
હોવુ ંજ જોઇએ

• તમિે એવા PPI ખરીદવાિી સલાહ આપવામા ં
આવી જે તમારા સજંોગો અથવા જરૂડરયાતોિે 
અનરુૂપ િ હત ું

• જો તમ ેPPI ખરીદો તો તમિે વધ ુસસતા દરનુ ં
વચિ આપવામા ંઆવ્ુ ંહત ું

-1- -2 - -3- -4- -5- -6-

હું કેવી િીતે તપાસ કિી શકંુ કે મને PPI 
આપવામા ંઆવી િતી?
જો તમે ક્ારેય કે્ડિટ ઉતપાદ લીધો હોય (લોિ, ગીરો, 
કે્ડિટ કાિ્ણ, સટોર કાિ્ણ, અથવા કે્ડિટ પર કોઇ ખરીદી 
કરી હોય જેમકે કાર) તો બિવાજોગ છે કે તમિે PPI 
વચેવામા ંઆવી છે. તમે તે ખરીદવા સહમત થયા હોવ 
અથવા તે તમારી જાર બહાર ઉમેરવામા ંઆવી હોય. 
તપાસવા, તમે િીચે મજુબ કરી શકો: 

• નિયમો અિે શરતો સડહત તમારા બધા ંકાગખળયા 
અથવા તાજેતરિા સટેટમે્્ટસ તપાસો કે શુ ંતેમા ં
‘PPI’ અથવા ‘પેમેંટ પ્રોટેકશિ ઇ્શયોર્સ’િો ઉલલેખ 
છે કે કેમ. ઉતપાદિે અ્ય િામે પર ઓળખી શકાય 
જેમકે લોિ પ્રોટેકશિ, કે્ડિટ ઇ્શયોર્સ, લોિ 
ડરપેમેંટ ઇ્શયોર્સ, ASU (એનકસિ્ટ નસકિેસ એ્િ 
અિએમપલોયમે્ટ) ઇ્શયોર્સ, એકાઉ્ટ કવર 
અથવા પેમેંટ કવર. બીજા િામોિો ઉપયોગ પર 
કરવામા ંઆવી શકે. 

• તમારા બેંક સટેટમે્્ટસ તપાસો કે શુ ંચકૂવરીિી 
માડહતીિી બાજુમંા ંવધારાિા શલુકિો ઉલલેખ છે કે 
કેમ.

• તેમ છતા તમિે ખાતરી િ હોય અથવા કાગખળયા િ 
હોય તો તમે તમારી બે્ક અથવા અ્ય પ્રદાતાિો 
સપંક્ણ કરી તેમિે પછુી શકો કે શુ ંતમે ક્ારેય PPI 
ધરાવતા હતા કે કેમ.

FCA વબેસાઇટ પર ઘરા પ્રદાતાઓિી સપંક્ણ નવગતો છે 
www.fca.org.uk/ppi અથવા અમારી હલેપલાઇિ પર 
મળી જશ ેઅહીં 0800 101 8800.

પાચં પગલાનંી પ્રરરિયા

1 તમાિી પાસે PPI છે અથવા ભતૂકાળમા ંતે 
િત ુ ંકે નરિ તે ચકાસો

2 તમે ફરિયાદ કિવા મા્ેટ લાયક છો કે નરિ તે 
નક્ી કિો.

3
જો તમે ફરિયાદ કિવા માગંતા િો તો તમાિી 
ફરિયાદ સી્ધી તમાિી બેનક અથવા અનય 
પ્રદાતાને કિો

4 તમાિા પ્રદાતા તમાિી ફરિયાદ તપાસે છે - 
તેઓ તમાિી પાસેથી વધ ુમારિતી માગંી શકે છે

5
તમાિી ફરિયાદ સફળ છે કે કેમ તે જણાવવા 
મા્ેટ તમાિા પ્રદાતાએ 8 અઠવારિયાનંી અંદિ 
પ્રત્તસાદ આપવો જોઈએ.

PPI ત્વશે ફરિયાદ કિવા મા્ેટ હું લાયક 
છં?
જો તમિે લાગે કે તમારી પાસે PPI હતી તો તમે 
શા માટે ફડરયાદ કરવાિો નિર્ણય લઈ શકો તેિા બે 
કારરો છે:

1. PPI અયોગય વેચાણ:
ફડરયાદ કરો કે PPI તમિે અયોગય રીતે 
વચેવામા ંઆવ્ું

2. પ્રદાતાએ કમાયેલુ ંકત્મશન:
ફડરયાદ કરો કે તમારી બે્ક અથવા અ્ય 
પ્રદાતા PPIિા વચેારમાથંી ઊંચુ ંકનમશિ 
કમાયા પરંત ુજયારે તમે તે ખરીદુ ંતયારે 
તેઓએ તમિે તે બાબતે જાર કરી િહીં 
('પલેનવિ' કહવેાતા અદાલતી કેસ બાદ)

1 2 • તમિે એવુ ંકહવેામા ંઆવ્ુ ંહત ુ ંકે જો તમ ેPPI 
ખરીદો તો તમારી લોિ અથવા કે્ડિટિી અરજી 
સવીકારવાિી સભંાવિા વધ ુછે

• PPI તમિે જરાવયા નવિા ઉમેરવામા ંઆવ્ું

• તમે સવ-રોજગાર ધરાવો, બેરોજગાર હોવ અથવા 
નિવતૃ્ હોવ તેમ છતા ંતમિ ેPPI ખરીદવાિી સલાહ 
આપવામા ંઆવી હોય

• PPI ખરીદતી વખતે તમિે અગાઉથી કોઇ તબીબી 
તકલીફ હોય

• તમિે સલાહ આપવામા ંઆવી કે તમારા PPI 
પૉખલસીમા ંઅગાઉથી હોય એવી તબીબી તકલીફ 
સામેલ છે (અથવા એવી સલાહ આપવામા ંઆવી કે 
તેિો સમાવશે કરવામા ંઆવયો િહોતો)

• તે સપષટ કરવામા ંઆવ્ુ ંિહોત ુ ંકે તમે PPI પર 
વયાજ ચકુવશો જો તે તમારી લોિમા ંઉમેરવામા ં
આવ્ુ ંહોય

• તે સપષટ કરવામા ંઆવ્ુ ંિહોત ુ ંકે PPI લોિ અથવા 
કે્ડિટિી ચકુવરી પરૂ્ણ થાય તયાર પહલેા જ સમાપત 
થશે

એવી બીજી રીતો હોઇ શકે જેિાથી તમિે PPI અયોગય 
રીતે વચેવામા ંઆવી હોય. જો હજુ પર તમિે ખાતરી 
િ હોય તો તમારે 0800 101 8800 પર અમારી 
હલૅપલાઇિિો સપંક્ણ કરવો જોઈએ. 



PPI ત્વશે આપનો ત્નણ્મય લેવા અંગે
અમ ેિારાકીય આચરર સત્ા છીએ. અમ ેિારાકીય 
 ક્તે્નુ ંનિયમિ કરીએ છીએ અિ ેતમારા  રક્ર કાજે 
છીએ. આ પનત્કા તમિ ેતે િક્ી કરવા માટે માડહતી પરૂી 
પાિે છે કે શુ ંતમારે PPI ફડરયાદ કરવી જોઇએ કે કેમ.

તમે વખત ેPPI (ચકૂવરી  રક્ર વીમો [પેમેંટ પ્રોટેકશિ 
ઇ્શયોર્સ]) નવશ ેસાભંળ્ુ ંહશ.ે 50 નમખલયિ કરતા 
વધ ુPPI પોખલસીઓ વચેાઇ છે અિે અમિે જારવા 
મળ્ુ ંછે કે ભતૂકાળમા ંતે ઘરી વખત અયોગય રીતે 
વચેવામા ંઆવી છે. ઘરા બધા ંલોકોિે તે અયોગય 
રીતે વચેાઇ હતી અિે તેમરે ફડરયાદ કરી છે અિે 
કરોિો પાઉ્િિી પિુ:ચકૂવરી કરવામા ંઆવીછે. 

PPI પોખલસીિા વચેાર નવશ ેફડરયાદ કરવાિી  
29 ઑગસ્ટ 2019 િવી અંનતમ તારીખ છે. તમે  
આ તારીખ પછી ફડરયાદ કરી શકશો િહીં.

PPI શુ ંછે?
જો તમે ક્ારેય લોિ, ગીરો, કે્ડિટ કાિ્ણ, સટોર કાિ્ણ, અથવા 
કે્ડિટ પર કોઇ ખરીદી કરી હોય જેમકે કાર તો બિવાજોગ 
છે કે તમિ ેPPI વચેવામા ંઆવી છે. 

PPI અમકુ સજંોગોમા ંપિુ:ચકુવરીિે આવરી લેવા માટે 
રચાયેલ વીમા પૉખલસી છે જયા ંતમે તે જાતે ચકૂવવા 
અસ મથ્ણ હોવ. તે તયારે થાય દાખલા તરીકે જયારે તમે 
ફાજલ થઈ જાવ અથવા અકસમાત, માદંગી અથવા 
પગંતુાિે કારરે કામ િ કરી શકો.

?

PPI અયોગય વેચાણ 
જો તમે િીચેિામાથંી કોઈપર બાબતિો પર 
અનભુવ કયયો હોય તો તમિ ેPPI અયોગય 
રીતે વચેવામા ંઆવ્ુ ંહોઈ શકે:

• તમિ ેPPI ખરીદવા માટે દબાર કરવામા ંઆવ્ું

• તમિે જરાવવામા ંઆવ્ુ ંકે તમારી પાસે PPI 
હોવુ ંજ જોઇએ

• તમિે એવા PPI ખરીદવાિી સલાહ આપવામા ં
આવી જે તમારા સજંોગો અથવા જરૂડરયાતોિે 
અનરુૂપ િ હત ું

• જો તમ ેPPI ખરીદો તો તમિે વધ ુસસતા દરનુ ં
વચિ આપવામા ંઆવ્ુ ંહત ું

-1- -2 - -3- -4- -5- -6-

હું કેવી િીતે તપાસ કિી શકંુ કે મને PPI 
આપવામા ંઆવી િતી?
જો તમે ક્ારેય કે્ડિટ ઉતપાદ લીધો હોય (લોિ, ગીરો, 
કે્ડિટ કાિ્ણ, સટોર કાિ્ણ, અથવા કે્ડિટ પર કોઇ ખરીદી 
કરી હોય જેમકે કાર) તો બિવાજોગ છે કે તમિે PPI 
વચેવામા ંઆવી છે. તમે તે ખરીદવા સહમત થયા હોવ 
અથવા તે તમારી જાર બહાર ઉમેરવામા ંઆવી હોય. 
તપાસવા, તમે િીચે મજુબ કરી શકો: 

• નિયમો અિે શરતો સડહત તમારા બધા ંકાગખળયા 
અથવા તાજેતરિા સટેટમે્્ટસ તપાસો કે શુ ંતેમા ં
‘PPI’ અથવા ‘પેમેંટ પ્રોટેકશિ ઇ્શયોર્સ’િો ઉલલેખ 
છે કે કેમ. ઉતપાદિે અ્ય િામે પર ઓળખી શકાય 
જેમકે લોિ પ્રોટેકશિ, કે્ડિટ ઇ્શયોર્સ, લોિ 
ડરપેમેંટ ઇ્શયોર્સ, ASU (એનકસિ્ટ નસકિેસ એ્િ 
અિએમપલોયમે્ટ) ઇ્શયોર્સ, એકાઉ્ટ કવર 
અથવા પેમેંટ કવર. બીજા િામોિો ઉપયોગ પર 
કરવામા ંઆવી શકે. 

• તમારા બેંક સટેટમે્્ટસ તપાસો કે શુ ંચકૂવરીિી 
માડહતીિી બાજુમંા ંવધારાિા શલુકિો ઉલલેખ છે કે 
કેમ.

• તેમ છતા તમિે ખાતરી િ હોય અથવા કાગખળયા િ 
હોય તો તમે તમારી બે્ક અથવા અ્ય પ્રદાતાિો 
સપંક્ણ કરી તેમિે પછુી શકો કે શુ ંતમે ક્ારેય PPI 
ધરાવતા હતા કે કેમ.

FCA વબેસાઇટ પર ઘરા પ્રદાતાઓિી સપંક્ણ નવગતો છે 
www.fca.org.uk/ppi અથવા અમારી હલેપલાઇિ પર 
મળી જશ ેઅહીં 0800 101 8800.

પાચં પગલાનંી પ્રરરિયા

1 તમાિી પાસે PPI છે અથવા ભતૂકાળમા ંતે 
િત ુ ંકે નરિ તે ચકાસો

2 તમે ફરિયાદ કિવા મા્ેટ લાયક છો કે નરિ તે 
નક્ી કિો.

3
જો તમે ફરિયાદ કિવા માગંતા િો તો તમાિી 
ફરિયાદ સી્ધી તમાિી બેનક અથવા અનય 
પ્રદાતાને કિો

4 તમાિા પ્રદાતા તમાિી ફરિયાદ તપાસે છે - 
તેઓ તમાિી પાસેથી વધ ુમારિતી માગંી શકે છે

5
તમાિી ફરિયાદ સફળ છે કે કેમ તે જણાવવા 
મા્ેટ તમાિા પ્રદાતાએ 8 અઠવારિયાનંી અંદિ 
પ્રત્તસાદ આપવો જોઈએ.

PPI ત્વશે ફરિયાદ કિવા મા્ેટ હું લાયક 
છં?
જો તમિે લાગે કે તમારી પાસે PPI હતી તો તમે 
શા માટે ફડરયાદ કરવાિો નિર્ણય લઈ શકો તેિા બે 
કારરો છે:

1. PPI અયોગય વેચાણ:
ફડરયાદ કરો કે PPI તમિે અયોગય રીતે 
વચેવામા ંઆવ્ું

2. પ્રદાતાએ કમાયેલુ ંકત્મશન:
ફડરયાદ કરો કે તમારી બે્ક અથવા અ્ય 
પ્રદાતા PPIિા વચેારમાથંી ઊંચુ ંકનમશિ 
કમાયા પરંત ુજયારે તમે તે ખરીદુ ંતયારે 
તેઓએ તમિે તે બાબતે જાર કરી િહીં 
('પલેનવિ' કહવેાતા અદાલતી કેસ બાદ)

1 2 • તમિે એવુ ંકહવેામા ંઆવ્ુ ંહત ુ ંકે જો તમ ેPPI 
ખરીદો તો તમારી લોિ અથવા કે્ડિટિી અરજી 
સવીકારવાિી સભંાવિા વધ ુછે

• PPI તમિે જરાવયા નવિા ઉમેરવામા ંઆવ્ું

• તમે સવ-રોજગાર ધરાવો, બેરોજગાર હોવ અથવા 
નિવતૃ્ હોવ તેમ છતા ંતમિ ેPPI ખરીદવાિી સલાહ 
આપવામા ંઆવી હોય

• PPI ખરીદતી વખતે તમિે અગાઉથી કોઇ તબીબી 
તકલીફ હોય

• તમિે સલાહ આપવામા ંઆવી કે તમારા PPI 
પૉખલસીમા ંઅગાઉથી હોય એવી તબીબી તકલીફ 
સામેલ છે (અથવા એવી સલાહ આપવામા ંઆવી કે 
તેિો સમાવશે કરવામા ંઆવયો િહોતો)

• તે સપષટ કરવામા ંઆવ્ુ ંિહોત ુ ંકે તમે PPI પર 
વયાજ ચકુવશો જો તે તમારી લોિમા ંઉમેરવામા ં
આવ્ુ ંહોય

• તે સપષટ કરવામા ંઆવ્ુ ંિહોત ુ ંકે PPI લોિ અથવા 
કે્ડિટિી ચકુવરી પરૂ્ણ થાય તયાર પહલેા જ સમાપત 
થશે

એવી બીજી રીતો હોઇ શકે જેિાથી તમિે PPI અયોગય 
રીતે વચેવામા ંઆવી હોય. જો હજુ પર તમિે ખાતરી 
િ હોય તો તમારે 0800 101 8800 પર અમારી 
હલૅપલાઇિિો સપંક્ણ કરવો જોઈએ. 



PPI ત્વશે આપનો ત્નણ્મય લેવા અંગે
અમ ેિારાકીય આચરર સત્ા છીએ. અમ ેિારાકીય 
 ક્તે્નુ ંનિયમિ કરીએ છીએ અિ ેતમારા  રક્ર કાજે 
છીએ. આ પનત્કા તમિ ેતે િક્ી કરવા માટે માડહતી પરૂી 
પાિે છે કે શુ ંતમારે PPI ફડરયાદ કરવી જોઇએ કે કેમ.

તમે વખત ેPPI (ચકૂવરી  રક્ર વીમો [પેમેંટ પ્રોટેકશિ 
ઇ્શયોર્સ]) નવશ ેસાભંળ્ુ ંહશ.ે 50 નમખલયિ કરતા 
વધ ુPPI પોખલસીઓ વચેાઇ છે અિે અમિે જારવા 
મળ્ુ ંછે કે ભતૂકાળમા ંતે ઘરી વખત અયોગય રીતે 
વચેવામા ંઆવી છે. ઘરા બધા ંલોકોિે તે અયોગય 
રીતે વચેાઇ હતી અિે તેમરે ફડરયાદ કરી છે અિે 
કરોિો પાઉ્િિી પિુ:ચકૂવરી કરવામા ંઆવીછે. 

PPI પોખલસીિા વચેાર નવશ ેફડરયાદ કરવાિી  
29 ઑગસ્ટ 2019 િવી અંનતમ તારીખ છે. તમે  
આ તારીખ પછી ફડરયાદ કરી શકશો િહીં.

PPI શુ ંછે?
જો તમે ક્ારેય લોિ, ગીરો, કે્ડિટ કાિ્ણ, સટોર કાિ્ણ, અથવા 
કે્ડિટ પર કોઇ ખરીદી કરી હોય જેમકે કાર તો બિવાજોગ 
છે કે તમિ ેPPI વચેવામા ંઆવી છે. 

PPI અમકુ સજંોગોમા ંપિુ:ચકુવરીિે આવરી લેવા માટે 
રચાયેલ વીમા પૉખલસી છે જયા ંતમે તે જાતે ચકૂવવા 
અસ મથ્ણ હોવ. તે તયારે થાય દાખલા તરીકે જયારે તમે 
ફાજલ થઈ જાવ અથવા અકસમાત, માદંગી અથવા 
પગંતુાિે કારરે કામ િ કરી શકો.

?

PPI અયોગય વેચાણ 
જો તમે િીચેિામાથંી કોઈપર બાબતિો પર 
અનભુવ કયયો હોય તો તમિ ેPPI અયોગય 
રીતે વચેવામા ંઆવ્ુ ંહોઈ શકે:

• તમિ ેPPI ખરીદવા માટે દબાર કરવામા ંઆવ્ું

• તમિે જરાવવામા ંઆવ્ુ ંકે તમારી પાસે PPI 
હોવુ ંજ જોઇએ

• તમિે એવા PPI ખરીદવાિી સલાહ આપવામા ં
આવી જે તમારા સજંોગો અથવા જરૂડરયાતોિે 
અનરુૂપ િ હત ું

• જો તમ ેPPI ખરીદો તો તમિે વધ ુસસતા દરનુ ં
વચિ આપવામા ંઆવ્ુ ંહત ું

-1- -2 - -3- -4- -5- -6-

હું કેવી િીતે તપાસ કિી શકંુ કે મને PPI 
આપવામા ંઆવી િતી?
જો તમે ક્ારેય કે્ડિટ ઉતપાદ લીધો હોય (લોિ, ગીરો, 
કે્ડિટ કાિ્ણ, સટોર કાિ્ણ, અથવા કે્ડિટ પર કોઇ ખરીદી 
કરી હોય જેમકે કાર) તો બિવાજોગ છે કે તમિે PPI 
વચેવામા ંઆવી છે. તમે તે ખરીદવા સહમત થયા હોવ 
અથવા તે તમારી જાર બહાર ઉમેરવામા ંઆવી હોય. 
તપાસવા, તમે િીચે મજુબ કરી શકો: 

• નિયમો અિે શરતો સડહત તમારા બધા ંકાગખળયા 
અથવા તાજેતરિા સટેટમે્્ટસ તપાસો કે શુ ંતેમા ં
‘PPI’ અથવા ‘પેમેંટ પ્રોટેકશિ ઇ્શયોર્સ’િો ઉલલેખ 
છે કે કેમ. ઉતપાદિે અ્ય િામે પર ઓળખી શકાય 
જેમકે લોિ પ્રોટેકશિ, કે્ડિટ ઇ્શયોર્સ, લોિ 
ડરપેમેંટ ઇ્શયોર્સ, ASU (એનકસિ્ટ નસકિેસ એ્િ 
અિએમપલોયમે્ટ) ઇ્શયોર્સ, એકાઉ્ટ કવર 
અથવા પેમેંટ કવર. બીજા િામોિો ઉપયોગ પર 
કરવામા ંઆવી શકે. 

• તમારા બેંક સટેટમે્્ટસ તપાસો કે શુ ંચકૂવરીિી 
માડહતીિી બાજુમંા ંવધારાિા શલુકિો ઉલલેખ છે કે 
કેમ.

• તેમ છતા તમિે ખાતરી િ હોય અથવા કાગખળયા િ 
હોય તો તમે તમારી બે્ક અથવા અ્ય પ્રદાતાિો 
સપંક્ણ કરી તેમિે પછુી શકો કે શુ ંતમે ક્ારેય PPI 
ધરાવતા હતા કે કેમ.

FCA વબેસાઇટ પર ઘરા પ્રદાતાઓિી સપંક્ણ નવગતો છે 
www.fca.org.uk/ppi અથવા અમારી હલેપલાઇિ પર 
મળી જશ ેઅહીં 0800 101 8800.

પાચં પગલાનંી પ્રરરિયા

1 તમાિી પાસે PPI છે અથવા ભતૂકાળમા ંતે 
િત ુ ંકે નરિ તે ચકાસો

2 તમે ફરિયાદ કિવા મા્ેટ લાયક છો કે નરિ તે 
નક્ી કિો.

3
જો તમે ફરિયાદ કિવા માગંતા િો તો તમાિી 
ફરિયાદ સી્ધી તમાિી બેનક અથવા અનય 
પ્રદાતાને કિો

4 તમાિા પ્રદાતા તમાિી ફરિયાદ તપાસે છે - 
તેઓ તમાિી પાસેથી વધ ુમારિતી માગંી શકે છે

5
તમાિી ફરિયાદ સફળ છે કે કેમ તે જણાવવા 
મા્ેટ તમાિા પ્રદાતાએ 8 અઠવારિયાનંી અંદિ 
પ્રત્તસાદ આપવો જોઈએ.

PPI ત્વશે ફરિયાદ કિવા મા્ેટ હું લાયક 
છં?
જો તમિે લાગે કે તમારી પાસે PPI હતી તો તમે 
શા માટે ફડરયાદ કરવાિો નિર્ણય લઈ શકો તેિા બે 
કારરો છે:

1. PPI અયોગય વેચાણ:
ફડરયાદ કરો કે PPI તમિે અયોગય રીતે 
વચેવામા ંઆવ્ું

2. પ્રદાતાએ કમાયેલુ ંકત્મશન:
ફડરયાદ કરો કે તમારી બે્ક અથવા અ્ય 
પ્રદાતા PPIિા વચેારમાથંી ઊંચુ ંકનમશિ 
કમાયા પરંત ુજયારે તમે તે ખરીદુ ંતયારે 
તેઓએ તમિે તે બાબતે જાર કરી િહીં 
('પલેનવિ' કહવેાતા અદાલતી કેસ બાદ)

1 2 • તમિે એવુ ંકહવેામા ંઆવ્ુ ંહત ુ ંકે જો તમ ેPPI 
ખરીદો તો તમારી લોિ અથવા કે્ડિટિી અરજી 
સવીકારવાિી સભંાવિા વધ ુછે

• PPI તમિે જરાવયા નવિા ઉમેરવામા ંઆવ્ું

• તમે સવ-રોજગાર ધરાવો, બેરોજગાર હોવ અથવા 
નિવતૃ્ હોવ તેમ છતા ંતમિ ેPPI ખરીદવાિી સલાહ 
આપવામા ંઆવી હોય

• PPI ખરીદતી વખતે તમિે અગાઉથી કોઇ તબીબી 
તકલીફ હોય

• તમિે સલાહ આપવામા ંઆવી કે તમારા PPI 
પૉખલસીમા ંઅગાઉથી હોય એવી તબીબી તકલીફ 
સામેલ છે (અથવા એવી સલાહ આપવામા ંઆવી કે 
તેિો સમાવશે કરવામા ંઆવયો િહોતો)

• તે સપષટ કરવામા ંઆવ્ુ ંિહોત ુ ંકે તમે PPI પર 
વયાજ ચકુવશો જો તે તમારી લોિમા ંઉમેરવામા ં
આવ્ુ ંહોય

• તે સપષટ કરવામા ંઆવ્ુ ંિહોત ુ ંકે PPI લોિ અથવા 
કે્ડિટિી ચકુવરી પરૂ્ણ થાય તયાર પહલેા જ સમાપત 
થશે

એવી બીજી રીતો હોઇ શકે જેિાથી તમિે PPI અયોગય 
રીતે વચેવામા ંઆવી હોય. જો હજુ પર તમિે ખાતરી 
િ હોય તો તમારે 0800 101 8800 પર અમારી 
હલૅપલાઇિિો સપંક્ણ કરવો જોઈએ. 



PPI ત્વશે આપનો ત્નણ્મય લેવા અંગે
અમ ેિારાકીય આચરર સત્ા છીએ. અમ ેિારાકીય 
 ક્તે્નુ ંનિયમિ કરીએ છીએ અિ ેતમારા  રક્ર કાજે 
છીએ. આ પનત્કા તમિ ેતે િક્ી કરવા માટે માડહતી પરૂી 
પાિે છે કે શુ ંતમારે PPI ફડરયાદ કરવી જોઇએ કે કેમ.

તમે વખત ેPPI (ચકૂવરી  રક્ર વીમો [પેમેંટ પ્રોટેકશિ 
ઇ્શયોર્સ]) નવશ ેસાભંળ્ુ ંહશ.ે 50 નમખલયિ કરતા 
વધ ુPPI પોખલસીઓ વચેાઇ છે અિે અમિે જારવા 
મળ્ુ ંછે કે ભતૂકાળમા ંતે ઘરી વખત અયોગય રીતે 
વચેવામા ંઆવી છે. ઘરા બધા ંલોકોિે તે અયોગય 
રીતે વચેાઇ હતી અિે તેમરે ફડરયાદ કરી છે અિે 
કરોિો પાઉ્િિી પિુ:ચકૂવરી કરવામા ંઆવીછે. 

PPI પોખલસીિા વચેાર નવશ ેફડરયાદ કરવાિી  
29 ઑગસ્ટ 2019 િવી અંનતમ તારીખ છે. તમે  
આ તારીખ પછી ફડરયાદ કરી શકશો િહીં.

PPI શુ ંછે?
જો તમે ક્ારેય લોિ, ગીરો, કે્ડિટ કાિ્ણ, સટોર કાિ્ણ, અથવા 
કે્ડિટ પર કોઇ ખરીદી કરી હોય જેમકે કાર તો બિવાજોગ 
છે કે તમિ ેPPI વચેવામા ંઆવી છે. 

PPI અમકુ સજંોગોમા ંપિુ:ચકુવરીિે આવરી લેવા માટે 
રચાયેલ વીમા પૉખલસી છે જયા ંતમે તે જાતે ચકૂવવા 
અસ મથ્ણ હોવ. તે તયારે થાય દાખલા તરીકે જયારે તમે 
ફાજલ થઈ જાવ અથવા અકસમાત, માદંગી અથવા 
પગંતુાિે કારરે કામ િ કરી શકો.

?

PPI અયોગય વેચાણ 
જો તમે િીચેિામાથંી કોઈપર બાબતિો પર 
અનભુવ કયયો હોય તો તમિ ેPPI અયોગય 
રીતે વચેવામા ંઆવ્ુ ંહોઈ શકે:

• તમિ ેPPI ખરીદવા માટે દબાર કરવામા ંઆવ્ું

• તમિે જરાવવામા ંઆવ્ુ ંકે તમારી પાસે PPI 
હોવુ ંજ જોઇએ

• તમિે એવા PPI ખરીદવાિી સલાહ આપવામા ં
આવી જે તમારા સજંોગો અથવા જરૂડરયાતોિે 
અનરુૂપ િ હત ું

• જો તમ ેPPI ખરીદો તો તમિે વધ ુસસતા દરનુ ં
વચિ આપવામા ંઆવ્ુ ંહત ું
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હું કેવી િીતે તપાસ કિી શકંુ કે મને PPI 
આપવામા ંઆવી િતી?
જો તમે ક્ારેય કે્ડિટ ઉતપાદ લીધો હોય (લોિ, ગીરો, 
કે્ડિટ કાિ્ણ, સટોર કાિ્ણ, અથવા કે્ડિટ પર કોઇ ખરીદી 
કરી હોય જેમકે કાર) તો બિવાજોગ છે કે તમિે PPI 
વચેવામા ંઆવી છે. તમે તે ખરીદવા સહમત થયા હોવ 
અથવા તે તમારી જાર બહાર ઉમેરવામા ંઆવી હોય. 
તપાસવા, તમે િીચે મજુબ કરી શકો: 

• નિયમો અિે શરતો સડહત તમારા બધા ંકાગખળયા 
અથવા તાજેતરિા સટેટમે્્ટસ તપાસો કે શુ ંતેમા ં
‘PPI’ અથવા ‘પેમેંટ પ્રોટેકશિ ઇ્શયોર્સ’િો ઉલલેખ 
છે કે કેમ. ઉતપાદિે અ્ય િામે પર ઓળખી શકાય 
જેમકે લોિ પ્રોટેકશિ, કે્ડિટ ઇ્શયોર્સ, લોિ 
ડરપેમેંટ ઇ્શયોર્સ, ASU (એનકસિ્ટ નસકિેસ એ્િ 
અિએમપલોયમે્ટ) ઇ્શયોર્સ, એકાઉ્ટ કવર 
અથવા પેમેંટ કવર. બીજા િામોિો ઉપયોગ પર 
કરવામા ંઆવી શકે. 

• તમારા બેંક સટેટમે્્ટસ તપાસો કે શુ ંચકૂવરીિી 
માડહતીિી બાજુમંા ંવધારાિા શલુકિો ઉલલેખ છે કે 
કેમ.

• તેમ છતા તમિે ખાતરી િ હોય અથવા કાગખળયા િ 
હોય તો તમે તમારી બે્ક અથવા અ્ય પ્રદાતાિો 
સપંક્ણ કરી તેમિે પછુી શકો કે શુ ંતમે ક્ારેય PPI 
ધરાવતા હતા કે કેમ.

FCA વબેસાઇટ પર ઘરા પ્રદાતાઓિી સપંક્ણ નવગતો છે 
www.fca.org.uk/ppi અથવા અમારી હલેપલાઇિ પર 
મળી જશ ેઅહીં 0800 101 8800.

પાચં પગલાનંી પ્રરરિયા

1 તમાિી પાસે PPI છે અથવા ભતૂકાળમા ંતે 
િત ુ ંકે નરિ તે ચકાસો

2 તમે ફરિયાદ કિવા મા્ેટ લાયક છો કે નરિ તે 
નક્ી કિો.

3
જો તમે ફરિયાદ કિવા માગંતા િો તો તમાિી 
ફરિયાદ સી્ધી તમાિી બેનક અથવા અનય 
પ્રદાતાને કિો

4 તમાિા પ્રદાતા તમાિી ફરિયાદ તપાસે છે - 
તેઓ તમાિી પાસેથી વધ ુમારિતી માગંી શકે છે

5
તમાિી ફરિયાદ સફળ છે કે કેમ તે જણાવવા 
મા્ેટ તમાિા પ્રદાતાએ 8 અઠવારિયાનંી અંદિ 
પ્રત્તસાદ આપવો જોઈએ.

PPI ત્વશે ફરિયાદ કિવા મા્ેટ હું લાયક 
છં?
જો તમિે લાગે કે તમારી પાસે PPI હતી તો તમે 
શા માટે ફડરયાદ કરવાિો નિર્ણય લઈ શકો તેિા બે 
કારરો છે:

1. PPI અયોગય વેચાણ:
ફડરયાદ કરો કે PPI તમિે અયોગય રીતે 
વચેવામા ંઆવ્ું

2. પ્રદાતાએ કમાયેલુ ંકત્મશન:
ફડરયાદ કરો કે તમારી બે્ક અથવા અ્ય 
પ્રદાતા PPIિા વચેારમાથંી ઊંચુ ંકનમશિ 
કમાયા પરંત ુજયારે તમે તે ખરીદુ ંતયારે 
તેઓએ તમિે તે બાબતે જાર કરી િહીં 
('પલેનવિ' કહવેાતા અદાલતી કેસ બાદ)

1 2 • તમિે એવુ ંકહવેામા ંઆવ્ુ ંહત ુ ંકે જો તમ ેPPI 
ખરીદો તો તમારી લોિ અથવા કે્ડિટિી અરજી 
સવીકારવાિી સભંાવિા વધ ુછે

• PPI તમિે જરાવયા નવિા ઉમેરવામા ંઆવ્ું

• તમે સવ-રોજગાર ધરાવો, બેરોજગાર હોવ અથવા 
નિવતૃ્ હોવ તેમ છતા ંતમિ ેPPI ખરીદવાિી સલાહ 
આપવામા ંઆવી હોય

• PPI ખરીદતી વખતે તમિે અગાઉથી કોઇ તબીબી 
તકલીફ હોય

• તમિે સલાહ આપવામા ંઆવી કે તમારા PPI 
પૉખલસીમા ંઅગાઉથી હોય એવી તબીબી તકલીફ 
સામેલ છે (અથવા એવી સલાહ આપવામા ંઆવી કે 
તેિો સમાવશે કરવામા ંઆવયો િહોતો)

• તે સપષટ કરવામા ંઆવ્ુ ંિહોત ુ ંકે તમે PPI પર 
વયાજ ચકુવશો જો તે તમારી લોિમા ંઉમેરવામા ં
આવ્ુ ંહોય

• તે સપષટ કરવામા ંઆવ્ુ ંિહોત ુ ંકે PPI લોિ અથવા 
કે્ડિટિી ચકુવરી પરૂ્ણ થાય તયાર પહલેા જ સમાપત 
થશે

એવી બીજી રીતો હોઇ શકે જેિાથી તમિે PPI અયોગય 
રીતે વચેવામા ંઆવી હોય. જો હજુ પર તમિે ખાતરી 
િ હોય તો તમારે 0800 101 8800 પર અમારી 
હલૅપલાઇિિો સપંક્ણ કરવો જોઈએ. 



PPI ત્વશે આપનો ત્નણ્મય લેવા અંગે
અમ ેિારાકીય આચરર સત્ા છીએ. અમ ેિારાકીય 
 ક્તે્નુ ંનિયમિ કરીએ છીએ અિ ેતમારા  રક્ર કાજે 
છીએ. આ પનત્કા તમિ ેતે િક્ી કરવા માટે માડહતી પરૂી 
પાિે છે કે શુ ંતમારે PPI ફડરયાદ કરવી જોઇએ કે કેમ.

તમે વખત ેPPI (ચકૂવરી  રક્ર વીમો [પેમેંટ પ્રોટેકશિ 
ઇ્શયોર્સ]) નવશ ેસાભંળ્ુ ંહશ.ે 50 નમખલયિ કરતા 
વધ ુPPI પોખલસીઓ વચેાઇ છે અિે અમિે જારવા 
મળ્ુ ંછે કે ભતૂકાળમા ંતે ઘરી વખત અયોગય રીતે 
વચેવામા ંઆવી છે. ઘરા બધા ંલોકોિે તે અયોગય 
રીતે વચેાઇ હતી અિે તેમરે ફડરયાદ કરી છે અિે 
કરોિો પાઉ્િિી પિુ:ચકૂવરી કરવામા ંઆવીછે. 

PPI પોખલસીિા વચેાર નવશ ેફડરયાદ કરવાિી  
29 ઑગસ્ટ 2019 િવી અંનતમ તારીખ છે. તમે  
આ તારીખ પછી ફડરયાદ કરી શકશો િહીં.

PPI શુ ંછે?
જો તમે ક્ારેય લોિ, ગીરો, કે્ડિટ કાિ્ણ, સટોર કાિ્ણ, અથવા 
કે્ડિટ પર કોઇ ખરીદી કરી હોય જેમકે કાર તો બિવાજોગ 
છે કે તમિ ેPPI વચેવામા ંઆવી છે. 

PPI અમકુ સજંોગોમા ંપિુ:ચકુવરીિે આવરી લેવા માટે 
રચાયેલ વીમા પૉખલસી છે જયા ંતમે તે જાતે ચકૂવવા 
અસ મથ્ણ હોવ. તે તયારે થાય દાખલા તરીકે જયારે તમે 
ફાજલ થઈ જાવ અથવા અકસમાત, માદંગી અથવા 
પગંતુાિે કારરે કામ િ કરી શકો.

?

PPI અયોગય વેચાણ 
જો તમે િીચેિામાથંી કોઈપર બાબતિો પર 
અનભુવ કયયો હોય તો તમિ ેPPI અયોગય 
રીતે વચેવામા ંઆવ્ુ ંહોઈ શકે:

• તમિ ેPPI ખરીદવા માટે દબાર કરવામા ંઆવ્ું

• તમિે જરાવવામા ંઆવ્ુ ંકે તમારી પાસે PPI 
હોવુ ંજ જોઇએ

• તમિે એવા PPI ખરીદવાિી સલાહ આપવામા ં
આવી જે તમારા સજંોગો અથવા જરૂડરયાતોિે 
અનરુૂપ િ હત ું

• જો તમ ેPPI ખરીદો તો તમિે વધ ુસસતા દરનુ ં
વચિ આપવામા ંઆવ્ુ ંહત ું
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હું કેવી િીતે તપાસ કિી શકંુ કે મને PPI 
આપવામા ંઆવી િતી?
જો તમે ક્ારેય કે્ડિટ ઉતપાદ લીધો હોય (લોિ, ગીરો, 
કે્ડિટ કાિ્ણ, સટોર કાિ્ણ, અથવા કે્ડિટ પર કોઇ ખરીદી 
કરી હોય જેમકે કાર) તો બિવાજોગ છે કે તમિે PPI 
વચેવામા ંઆવી છે. તમે તે ખરીદવા સહમત થયા હોવ 
અથવા તે તમારી જાર બહાર ઉમેરવામા ંઆવી હોય. 
તપાસવા, તમે િીચે મજુબ કરી શકો: 

• નિયમો અિે શરતો સડહત તમારા બધા ંકાગખળયા 
અથવા તાજેતરિા સટેટમે્્ટસ તપાસો કે શુ ંતેમા ં
‘PPI’ અથવા ‘પેમેંટ પ્રોટેકશિ ઇ્શયોર્સ’િો ઉલલેખ 
છે કે કેમ. ઉતપાદિે અ્ય િામે પર ઓળખી શકાય 
જેમકે લોિ પ્રોટેકશિ, કે્ડિટ ઇ્શયોર્સ, લોિ 
ડરપેમેંટ ઇ્શયોર્સ, ASU (એનકસિ્ટ નસકિેસ એ્િ 
અિએમપલોયમે્ટ) ઇ્શયોર્સ, એકાઉ્ટ કવર 
અથવા પેમેંટ કવર. બીજા િામોિો ઉપયોગ પર 
કરવામા ંઆવી શકે. 

• તમારા બેંક સટેટમે્્ટસ તપાસો કે શુ ંચકૂવરીિી 
માડહતીિી બાજુમંા ંવધારાિા શલુકિો ઉલલેખ છે કે 
કેમ.

• તેમ છતા તમિે ખાતરી િ હોય અથવા કાગખળયા િ 
હોય તો તમે તમારી બે્ક અથવા અ્ય પ્રદાતાિો 
સપંક્ણ કરી તેમિે પછુી શકો કે શુ ંતમે ક્ારેય PPI 
ધરાવતા હતા કે કેમ.

FCA વબેસાઇટ પર ઘરા પ્રદાતાઓિી સપંક્ણ નવગતો છે 
www.fca.org.uk/ppi અથવા અમારી હલેપલાઇિ પર 
મળી જશ ેઅહીં 0800 101 8800.

પાચં પગલાનંી પ્રરરિયા

1 તમાિી પાસે PPI છે અથવા ભતૂકાળમા ંતે 
િત ુ ંકે નરિ તે ચકાસો

2 તમે ફરિયાદ કિવા મા્ેટ લાયક છો કે નરિ તે 
નક્ી કિો.

3
જો તમે ફરિયાદ કિવા માગંતા િો તો તમાિી 
ફરિયાદ સી્ધી તમાિી બેનક અથવા અનય 
પ્રદાતાને કિો

4 તમાિા પ્રદાતા તમાિી ફરિયાદ તપાસે છે - 
તેઓ તમાિી પાસેથી વધ ુમારિતી માગંી શકે છે

5
તમાિી ફરિયાદ સફળ છે કે કેમ તે જણાવવા 
મા્ેટ તમાિા પ્રદાતાએ 8 અઠવારિયાનંી અંદિ 
પ્રત્તસાદ આપવો જોઈએ.

PPI ત્વશે ફરિયાદ કિવા મા્ેટ હું લાયક 
છં?
જો તમિે લાગે કે તમારી પાસે PPI હતી તો તમે 
શા માટે ફડરયાદ કરવાિો નિર્ણય લઈ શકો તેિા બે 
કારરો છે:

1. PPI અયોગય વેચાણ:
ફડરયાદ કરો કે PPI તમિે અયોગય રીતે 
વચેવામા ંઆવ્ું

2. પ્રદાતાએ કમાયેલુ ંકત્મશન:
ફડરયાદ કરો કે તમારી બે્ક અથવા અ્ય 
પ્રદાતા PPIિા વચેારમાથંી ઊંચુ ંકનમશિ 
કમાયા પરંત ુજયારે તમે તે ખરીદુ ંતયારે 
તેઓએ તમિે તે બાબતે જાર કરી િહીં 
('પલેનવિ' કહવેાતા અદાલતી કેસ બાદ)

1 2 • તમિે એવુ ંકહવેામા ંઆવ્ુ ંહત ુ ંકે જો તમ ેPPI 
ખરીદો તો તમારી લોિ અથવા કે્ડિટિી અરજી 
સવીકારવાિી સભંાવિા વધ ુછે

• PPI તમિે જરાવયા નવિા ઉમેરવામા ંઆવ્ું

• તમે સવ-રોજગાર ધરાવો, બેરોજગાર હોવ અથવા 
નિવતૃ્ હોવ તેમ છતા ંતમિ ેPPI ખરીદવાિી સલાહ 
આપવામા ંઆવી હોય

• PPI ખરીદતી વખતે તમિે અગાઉથી કોઇ તબીબી 
તકલીફ હોય

• તમિે સલાહ આપવામા ંઆવી કે તમારા PPI 
પૉખલસીમા ંઅગાઉથી હોય એવી તબીબી તકલીફ 
સામેલ છે (અથવા એવી સલાહ આપવામા ંઆવી કે 
તેિો સમાવશે કરવામા ંઆવયો િહોતો)

• તે સપષટ કરવામા ંઆવ્ુ ંિહોત ુ ંકે તમે PPI પર 
વયાજ ચકુવશો જો તે તમારી લોિમા ંઉમેરવામા ં
આવ્ુ ંહોય

• તે સપષટ કરવામા ંઆવ્ુ ંિહોત ુ ંકે PPI લોિ અથવા 
કે્ડિટિી ચકુવરી પરૂ્ણ થાય તયાર પહલેા જ સમાપત 
થશે

એવી બીજી રીતો હોઇ શકે જેિાથી તમિે PPI અયોગય 
રીતે વચેવામા ંઆવી હોય. જો હજુ પર તમિે ખાતરી 
િ હોય તો તમારે 0800 101 8800 પર અમારી 
હલૅપલાઇિિો સપંક્ણ કરવો જોઈએ. 



PPI ત્વશે આપનો ત્નણ્મય લેવા અંગે
અમ ેિારાકીય આચરર સત્ા છીએ. અમ ેિારાકીય 
 ક્તે્નુ ંનિયમિ કરીએ છીએ અિ ેતમારા  રક્ર કાજે 
છીએ. આ પનત્કા તમિ ેતે િક્ી કરવા માટે માડહતી પરૂી 
પાિે છે કે શુ ંતમારે PPI ફડરયાદ કરવી જોઇએ કે કેમ.

તમે વખત ેPPI (ચકૂવરી  રક્ર વીમો [પેમેંટ પ્રોટેકશિ 
ઇ્શયોર્સ]) નવશ ેસાભંળ્ુ ંહશ.ે 50 નમખલયિ કરતા 
વધ ુPPI પોખલસીઓ વચેાઇ છે અિે અમિે જારવા 
મળ્ુ ંછે કે ભતૂકાળમા ંતે ઘરી વખત અયોગય રીતે 
વચેવામા ંઆવી છે. ઘરા બધા ંલોકોિે તે અયોગય 
રીતે વચેાઇ હતી અિે તેમરે ફડરયાદ કરી છે અિે 
કરોિો પાઉ્િિી પિુ:ચકૂવરી કરવામા ંઆવીછે. 

PPI પોખલસીિા વચેાર નવશ ેફડરયાદ કરવાિી  
29 ઑગસ્ટ 2019 િવી અંનતમ તારીખ છે. તમે  
આ તારીખ પછી ફડરયાદ કરી શકશો િહીં.

PPI શુ ંછે?
જો તમે ક્ારેય લોિ, ગીરો, કે્ડિટ કાિ્ણ, સટોર કાિ્ણ, અથવા 
કે્ડિટ પર કોઇ ખરીદી કરી હોય જેમકે કાર તો બિવાજોગ 
છે કે તમિ ેPPI વચેવામા ંઆવી છે. 

PPI અમકુ સજંોગોમા ંપિુ:ચકુવરીિે આવરી લેવા માટે 
રચાયેલ વીમા પૉખલસી છે જયા ંતમે તે જાતે ચકૂવવા 
અસ મથ્ણ હોવ. તે તયારે થાય દાખલા તરીકે જયારે તમે 
ફાજલ થઈ જાવ અથવા અકસમાત, માદંગી અથવા 
પગંતુાિે કારરે કામ િ કરી શકો.

?

PPI અયોગય વેચાણ 
જો તમે િીચેિામાથંી કોઈપર બાબતિો પર 
અનભુવ કયયો હોય તો તમિ ેPPI અયોગય 
રીતે વચેવામા ંઆવ્ુ ંહોઈ શકે:

• તમિ ેPPI ખરીદવા માટે દબાર કરવામા ંઆવ્ું

• તમિે જરાવવામા ંઆવ્ુ ંકે તમારી પાસે PPI 
હોવુ ંજ જોઇએ

• તમિે એવા PPI ખરીદવાિી સલાહ આપવામા ં
આવી જે તમારા સજંોગો અથવા જરૂડરયાતોિે 
અનરુૂપ િ હત ું

• જો તમ ેPPI ખરીદો તો તમિે વધ ુસસતા દરનુ ં
વચિ આપવામા ંઆવ્ુ ંહત ું

-1- -2 - -3- -4- -5- -6-

હું કેવી િીતે તપાસ કિી શકંુ કે મને PPI 
આપવામા ંઆવી િતી?
જો તમે ક્ારેય કે્ડિટ ઉતપાદ લીધો હોય (લોિ, ગીરો, 
કે્ડિટ કાિ્ણ, સટોર કાિ્ણ, અથવા કે્ડિટ પર કોઇ ખરીદી 
કરી હોય જેમકે કાર) તો બિવાજોગ છે કે તમિે PPI 
વચેવામા ંઆવી છે. તમે તે ખરીદવા સહમત થયા હોવ 
અથવા તે તમારી જાર બહાર ઉમેરવામા ંઆવી હોય. 
તપાસવા, તમે િીચે મજુબ કરી શકો: 

• નિયમો અિે શરતો સડહત તમારા બધા ંકાગખળયા 
અથવા તાજેતરિા સટેટમે્્ટસ તપાસો કે શુ ંતેમા ં
‘PPI’ અથવા ‘પેમેંટ પ્રોટેકશિ ઇ્શયોર્સ’િો ઉલલેખ 
છે કે કેમ. ઉતપાદિે અ્ય િામે પર ઓળખી શકાય 
જેમકે લોિ પ્રોટેકશિ, કે્ડિટ ઇ્શયોર્સ, લોિ 
ડરપેમેંટ ઇ્શયોર્સ, ASU (એનકસિ્ટ નસકિેસ એ્િ 
અિએમપલોયમે્ટ) ઇ્શયોર્સ, એકાઉ્ટ કવર 
અથવા પેમેંટ કવર. બીજા િામોિો ઉપયોગ પર 
કરવામા ંઆવી શકે. 

• તમારા બેંક સટેટમે્્ટસ તપાસો કે શુ ંચકૂવરીિી 
માડહતીિી બાજુમંા ંવધારાિા શલુકિો ઉલલેખ છે કે 
કેમ.

• તેમ છતા તમિે ખાતરી િ હોય અથવા કાગખળયા િ 
હોય તો તમે તમારી બે્ક અથવા અ્ય પ્રદાતાિો 
સપંક્ણ કરી તેમિે પછુી શકો કે શુ ંતમે ક્ારેય PPI 
ધરાવતા હતા કે કેમ.

FCA વબેસાઇટ પર ઘરા પ્રદાતાઓિી સપંક્ણ નવગતો છે 
www.fca.org.uk/ppi અથવા અમારી હલેપલાઇિ પર 
મળી જશ ેઅહીં 0800 101 8800.

પાચં પગલાનંી પ્રરરિયા

1 તમાિી પાસે PPI છે અથવા ભતૂકાળમા ંતે 
િત ુ ંકે નરિ તે ચકાસો

2 તમે ફરિયાદ કિવા મા્ેટ લાયક છો કે નરિ તે 
નક્ી કિો.

3
જો તમે ફરિયાદ કિવા માગંતા િો તો તમાિી 
ફરિયાદ સી્ધી તમાિી બેનક અથવા અનય 
પ્રદાતાને કિો

4 તમાિા પ્રદાતા તમાિી ફરિયાદ તપાસે છે - 
તેઓ તમાિી પાસેથી વધ ુમારિતી માગંી શકે છે

5
તમાિી ફરિયાદ સફળ છે કે કેમ તે જણાવવા 
મા્ેટ તમાિા પ્રદાતાએ 8 અઠવારિયાનંી અંદિ 
પ્રત્તસાદ આપવો જોઈએ.

PPI ત્વશે ફરિયાદ કિવા મા્ેટ હું લાયક 
છં?
જો તમિે લાગે કે તમારી પાસે PPI હતી તો તમે 
શા માટે ફડરયાદ કરવાિો નિર્ણય લઈ શકો તેિા બે 
કારરો છે:

1. PPI અયોગય વેચાણ:
ફડરયાદ કરો કે PPI તમિે અયોગય રીતે 
વચેવામા ંઆવ્ું

2. પ્રદાતાએ કમાયેલુ ંકત્મશન:
ફડરયાદ કરો કે તમારી બે્ક અથવા અ્ય 
પ્રદાતા PPIિા વચેારમાથંી ઊંચુ ંકનમશિ 
કમાયા પરંત ુજયારે તમે તે ખરીદુ ંતયારે 
તેઓએ તમિે તે બાબતે જાર કરી િહીં 
('પલેનવિ' કહવેાતા અદાલતી કેસ બાદ)

1 2 • તમિે એવુ ંકહવેામા ંઆવ્ુ ંહત ુ ંકે જો તમ ેPPI 
ખરીદો તો તમારી લોિ અથવા કે્ડિટિી અરજી 
સવીકારવાિી સભંાવિા વધ ુછે

• PPI તમિે જરાવયા નવિા ઉમેરવામા ંઆવ્ું

• તમે સવ-રોજગાર ધરાવો, બેરોજગાર હોવ અથવા 
નિવતૃ્ હોવ તેમ છતા ંતમિ ેPPI ખરીદવાિી સલાહ 
આપવામા ંઆવી હોય

• PPI ખરીદતી વખતે તમિે અગાઉથી કોઇ તબીબી 
તકલીફ હોય

• તમિે સલાહ આપવામા ંઆવી કે તમારા PPI 
પૉખલસીમા ંઅગાઉથી હોય એવી તબીબી તકલીફ 
સામેલ છે (અથવા એવી સલાહ આપવામા ંઆવી કે 
તેિો સમાવશે કરવામા ંઆવયો િહોતો)

• તે સપષટ કરવામા ંઆવ્ુ ંિહોત ુ ંકે તમે PPI પર 
વયાજ ચકુવશો જો તે તમારી લોિમા ંઉમેરવામા ં
આવ્ુ ંહોય

• તે સપષટ કરવામા ંઆવ્ુ ંિહોત ુ ંકે PPI લોિ અથવા 
કે્ડિટિી ચકુવરી પરૂ્ણ થાય તયાર પહલેા જ સમાપત 
થશે

એવી બીજી રીતો હોઇ શકે જેિાથી તમિે PPI અયોગય 
રીતે વચેવામા ંઆવી હોય. જો હજુ પર તમિે ખાતરી 
િ હોય તો તમારે 0800 101 8800 પર અમારી 
હલૅપલાઇિિો સપંક્ણ કરવો જોઈએ. 
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અંનતમ જવાબથી ખશુ િ હોવ તો, અથવા તમિ ે8 
અઠવાડિયાિી અંદર કોઈ પ્રનતસાદ િ મળે, તો તમ ે 
0800 023 4567 પર ફાઈિાન્શયલ ઑમબડસમેિ 
સનવવિસિે ફડરયાદ કરી શકો છો. 
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પર કૉલ કરો અથવા ટેક્ટફોિ
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હું ફરિયાદ કેવી િીતે કરંુ?
જો તમારી પાસે PPI હોય અિે ફડરયાદ કરવી 
છે તો તમે જાત ેત ેનિઃસકંોચ કરી શકો છો. 
તમારે તમારા ફડરયાદિા ફોમ્ણમા ંકોઇ દસતાવજેો 
પરૂા પાિવાિી આવશયકતા િથી. તમારે િીચે 
મજુબ ફડરયાદ સીધા તમારા બે્ક અથવા અ્ય 
પ્રદાતાિ ેકરવી જોઇએ:

દાવા કંપનીઓ
એક દાવા કંપિી (અથવા દાવા વયવસથાપિ કંપિી, 
CMC) તમિ ેPPIિી ફડરયાદ કરવા માટે મદદ કરવા માટે 
ઓફર કરી શકે છે. તેઓ તમિે પ્રાપત કરેલા કોઈ પર 
િારામંાથંી ડહસસો લઈિે આ સેવા માટે ચાર્જ કરે તેવી 
સભંાવિા છે. જો તમે કોઈ દાવા કંપિીિો ઉપયોગ કરવાનુ ં
િક્ી કરો છો, તો તપાસો કે તેઓ ્યાય મતં્ાલયિા 
અનધકૃત વયાપાર રજજસટર પર અનધકૃત છે અિે ખાતરી કરો 
કે તમે સમજો છો કે તમિે તેિો કેટલો ખચ્ણ થશે.

ફોન દ્ાિા – તમ ેતમારા પ્રદાતાિે ફોિ કરી શકો અિે 
સમજાવી શકો કે તમારે PPI ફડરયાદ કરવી છે

્ટપાલથી – તમ ેFCA વબેસાઇટ www.fca.org.uk/ppi 
પરથી ફડરયાદ ફોમ્ણ િાઉિલોિ કરી શકો અિે 
ટપાલથી તમારા પ્રદાતાિે મોકલી શકો

ઑનલાઇન – ઘરા પ્રદાતાઓ પોતાિી વબેસાઈટ પર 
ફડરયાદ ફોમ્ણ રાખે છે જે તમે ભરી શકો છો

શાખામા ં– તમે તમારી  સથાનિક શાખામા ંફોિ કરીિે 
સમજાવી શકો કે તમારે PPI ફડરયાદ કરવી છે

તમે 2015ના અંત્તમ મરિનાઓથી PPIના અયોગય 
વેચાણની ફરિયાદ કિી િતી
તમારા પ્રદાતા તમિે લેખખતમા ંજરાવી ચકૂ્ા 
હશ ેકે તેઓ તમારી ફડરયાદિા ભાગ રૂપે તેમરે 
કમાયેલ કનમશિિે ધયાિમા ંલેશ ે- તમારી ફડરયાદ 
સાથ ેસબંનંધત પેપરવક્ણ તપાસો અથવા જો તમે 
અચોક્સ હો તો તમારા પ્રદાતાિો સપંક્ણ કરો.

તમાિી ફરિયાદ સફળ થઈ િતી અને તમને તમાિા 
નાણાનં ુ ંઅંશત: 
અથવા પરંુૂ ડરફંિ આપવામા ંઆવ્ુ ંહત ુ ં- જો તમે 
હવ ેએ જ PPI પૉખલસીિા વેચારમાથંી કમાયેલ 
કનમશિ નવશ ેફડરયાદ કરો તો તમે વધ ુિારા ંપરત 
મેળવી શકશો િડહ. આનુ ંકારર એ છે કે હવ ેએવુ ં
કોઈ નકુસાિ બાકી રહતે ુ ંિથી જે અંગે તમારે દાવો 
કરવાિી જરૂર હોય.

ના 
તમિ ેPPIનુ ંઅયોગય વચેાર કરવામા ંઆવ્ુ ં
હોઈ શકે તે બાબત તમારે ધયાિમા ંલેવી જોઈએ. 
તમે ઉલલેખ િ કરો તો પર અયોગય વેચારિી 
ફડરયાદિા ભાગ રૂપે તમારા પ્રદાતા પોતે જે કનમશિ 
કમાયા હોય તે ધયાિમા ંલેશ.ે 

િા
તમાિી ફરિયાદ નકાિવામા ંઆવી િતી
બે્ક અથવા અ્ય પ્રદાતા દ્ારા કમાયેલ કનમશિ 
નવશ ેતમે િવા પ્રકારિી ફડરયાદ કરી શકો છો - 
તમારા પ્રદાતાિો સપંક્ણ કરો.

PPIએ અયોગય વેચાણ કરુું તેના ત્વશે તમે 
ફરિયાદ કિી ચકૂ્ા છો?

પ્રદાતાએ કમાયેલુ ંકત્મશન
અમે િવા નિયમો જારી કયા્ણ છે, જેિો અથ્ણ એ છે 
કે બે્કો અિે અ્ય પ્રદાતાઓએ પોત ેPPIમાથંી 
કમાયેલા કનમશિ નવશ ેફડરયાદો ધયાિમા ંલેવી 
જરૂરી છે. પલેનવિ નવ પૅરાગોિ પસ્ણિલ ફાઇિા્સ 
ખલનમટેિમા ંઉચચ ્યાયાલયિા નિર્ણયનુ ંઆ 
નિયમોએ અનસુરર ક્ુું છે.

આિો અથ્ણ તે થયો કે જો તમિે લાગે કે તમારા 
બે્ક અથવા અ્ય પ્રદાતા તમારા PPIમાથંી 
કનમશિ પેટે મોટી રકમ કમાયા છે અિે તમે 
જયારે ખરીદી કરી તયારે તમિે આ નવશ ેકહુ ંિડહ 
તો, તમે હવ ેફડરયાદ કરી શકો છો. 

આિો અથ્ણ તે થયો કે તમિે PPI અયોગય 
રીતે િહીં વચેવામા ંઆવ્ુ ંહોવા છતા ંતમિે 
થોિા િારા ંપાછા મળી શકે. અિે જો તમે 
અગાઉ અયોગય વચેારિી ફડરયાદ કરી હોય જે 
િકારવામા ંઆવી હોય તો તમે િવા પ્રકારિી 
ફડરયાદ કરી શકો છો.

3 4

5

તમાિા પ્રદાતા તમાિી ફરિયાદ ધયાન પિ લે 
છે - તેઓ તમને વધ ુમારિતી મા્ેટ પછૂી શકે 
તેથી તે મિતતવનુ ંછે કે તમે તમાિા ફરિયાદ 
ફોમ્મ પિ તમાિી સપંક્મ  ત્વગતો આપો 

તમાિા પ્રદાતાએ તમને 8 અઠવારિયાની અંદિ 
તમાિી ફરિયાદ સફળ િિી છે કે નરિ અને 
તમાિી પાસેથી પૈસા લેણા નીકળે છે કે કેમ તે 
જણાવવા, અથવા તમાિી ફરિયાદ ત્વશે તપાસ 
કિવા શા મા્ેટ તેઓને વધ ુસમય જોઈએ છે તે 
સમજાવવા પ્રત્તભાવ મોકલવો જોઈએ. 

PPI સમયમયા્મદા 29 ઑગસ્ટ 2019
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જો તમે તમિે તમારા પ્રદાતા પાસેથી પ્રાપત થયેલા 
અંનતમ જવાબથી ખશુ િ હોવ તો, અથવા તમિ ે8 
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0800 023 4567 પર ફાઈિાન્શયલ ઑમબડસમેિ 
સનવવિસિે ફડરયાદ કરી શકો છો. 
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હું ફરિયાદ કેવી િીતે કરંુ?
જો તમારી પાસે PPI હોય અિે ફડરયાદ કરવી 
છે તો તમે જાત ેત ેનિઃસકંોચ કરી શકો છો. 
તમારે તમારા ફડરયાદિા ફોમ્ણમા ંકોઇ દસતાવજેો 
પરૂા પાિવાિી આવશયકતા િથી. તમારે િીચે 
મજુબ ફડરયાદ સીધા તમારા બે્ક અથવા અ્ય 
પ્રદાતાિ ેકરવી જોઇએ:

દાવા કંપનીઓ
એક દાવા કંપિી (અથવા દાવા વયવસથાપિ કંપિી, 
CMC) તમિ ેPPIિી ફડરયાદ કરવા માટે મદદ કરવા માટે 
ઓફર કરી શકે છે. તેઓ તમિે પ્રાપત કરેલા કોઈ પર 
િારામંાથંી ડહસસો લઈિે આ સેવા માટે ચાર્જ કરે તેવી 
સભંાવિા છે. જો તમે કોઈ દાવા કંપિીિો ઉપયોગ કરવાનુ ં
િક્ી કરો છો, તો તપાસો કે તેઓ ્યાય મતં્ાલયિા 
અનધકૃત વયાપાર રજજસટર પર અનધકૃત છે અિે ખાતરી કરો 
કે તમે સમજો છો કે તમિે તેિો કેટલો ખચ્ણ થશે.

ફોન દ્ાિા – તમ ેતમારા પ્રદાતાિે ફોિ કરી શકો અિે 
સમજાવી શકો કે તમારે PPI ફડરયાદ કરવી છે

્ટપાલથી – તમ ેFCA વબેસાઇટ www.fca.org.uk/ppi 
પરથી ફડરયાદ ફોમ્ણ િાઉિલોિ કરી શકો અિે 
ટપાલથી તમારા પ્રદાતાિે મોકલી શકો

ઑનલાઇન – ઘરા પ્રદાતાઓ પોતાિી વબેસાઈટ પર 
ફડરયાદ ફોમ્ણ રાખે છે જે તમે ભરી શકો છો

શાખામા ં– તમે તમારી  સથાનિક શાખામા ંફોિ કરીિે 
સમજાવી શકો કે તમારે PPI ફડરયાદ કરવી છે

તમે 2015ના અંત્તમ મરિનાઓથી PPIના અયોગય 
વેચાણની ફરિયાદ કિી િતી
તમારા પ્રદાતા તમિે લેખખતમા ંજરાવી ચકૂ્ા 
હશ ેકે તેઓ તમારી ફડરયાદિા ભાગ રૂપે તેમરે 
કમાયેલ કનમશિિે ધયાિમા ંલેશ ે- તમારી ફડરયાદ 
સાથ ેસબંનંધત પેપરવક્ણ તપાસો અથવા જો તમે 
અચોક્સ હો તો તમારા પ્રદાતાિો સપંક્ણ કરો.

તમાિી ફરિયાદ સફળ થઈ િતી અને તમને તમાિા 
નાણાનં ુ ંઅંશત: 
અથવા પરંુૂ ડરફંિ આપવામા ંઆવ્ુ ંહત ુ ં- જો તમે 
હવ ેએ જ PPI પૉખલસીિા વેચારમાથંી કમાયેલ 
કનમશિ નવશ ેફડરયાદ કરો તો તમે વધ ુિારા ંપરત 
મેળવી શકશો િડહ. આનુ ંકારર એ છે કે હવ ેએવુ ં
કોઈ નકુસાિ બાકી રહતે ુ ંિથી જે અંગે તમારે દાવો 
કરવાિી જરૂર હોય.

ના 
તમિ ેPPIનુ ંઅયોગય વચેાર કરવામા ંઆવ્ુ ં
હોઈ શકે તે બાબત તમારે ધયાિમા ંલેવી જોઈએ. 
તમે ઉલલેખ િ કરો તો પર અયોગય વેચારિી 
ફડરયાદિા ભાગ રૂપે તમારા પ્રદાતા પોતે જે કનમશિ 
કમાયા હોય તે ધયાિમા ંલેશ.ે 

િા
તમાિી ફરિયાદ નકાિવામા ંઆવી િતી
બે્ક અથવા અ્ય પ્રદાતા દ્ારા કમાયેલ કનમશિ 
નવશ ેતમે િવા પ્રકારિી ફડરયાદ કરી શકો છો - 
તમારા પ્રદાતાિો સપંક્ણ કરો.

PPIએ અયોગય વેચાણ કરુું તેના ત્વશે તમે 
ફરિયાદ કિી ચકૂ્ા છો?

પ્રદાતાએ કમાયેલુ ંકત્મશન
અમે િવા નિયમો જારી કયા્ણ છે, જેિો અથ્ણ એ છે 
કે બે્કો અિે અ્ય પ્રદાતાઓએ પોત ેPPIમાથંી 
કમાયેલા કનમશિ નવશ ેફડરયાદો ધયાિમા ંલેવી 
જરૂરી છે. પલેનવિ નવ પૅરાગોિ પસ્ણિલ ફાઇિા્સ 
ખલનમટેિમા ંઉચચ ્યાયાલયિા નિર્ણયનુ ંઆ 
નિયમોએ અનસુરર ક્ુું છે.

આિો અથ્ણ તે થયો કે જો તમિે લાગે કે તમારા 
બે્ક અથવા અ્ય પ્રદાતા તમારા PPIમાથંી 
કનમશિ પેટે મોટી રકમ કમાયા છે અિે તમે 
જયારે ખરીદી કરી તયારે તમિે આ નવશ ેકહુ ંિડહ 
તો, તમે હવ ેફડરયાદ કરી શકો છો. 

આિો અથ્ણ તે થયો કે તમિે PPI અયોગય 
રીતે િહીં વચેવામા ંઆવ્ુ ંહોવા છતા ંતમિે 
થોિા િારા ંપાછા મળી શકે. અિે જો તમે 
અગાઉ અયોગય વચેારિી ફડરયાદ કરી હોય જે 
િકારવામા ંઆવી હોય તો તમે િવા પ્રકારિી 
ફડરયાદ કરી શકો છો.
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તમાિા પ્રદાતા તમાિી ફરિયાદ ધયાન પિ લે 
છે - તેઓ તમને વધ ુમારિતી મા્ેટ પછૂી શકે 
તેથી તે મિતતવનુ ંછે કે તમે તમાિા ફરિયાદ 
ફોમ્મ પિ તમાિી સપંક્મ  ત્વગતો આપો 

તમાિા પ્રદાતાએ તમને 8 અઠવારિયાની અંદિ 
તમાિી ફરિયાદ સફળ િિી છે કે નરિ અને 
તમાિી પાસેથી પૈસા લેણા નીકળે છે કે કેમ તે 
જણાવવા, અથવા તમાિી ફરિયાદ ત્વશે તપાસ 
કિવા શા મા્ેટ તેઓને વધ ુસમય જોઈએ છે તે 
સમજાવવા પ્રત્તભાવ મોકલવો જોઈએ. 

PPI સમયમયા્મદા 29 ઑગસ્ટ 2019



?

PPI ફરિયાદોનો 29 
ઑગસ્ટ 2019ના િોજ 
અંત આવે છે
તમે શો નિર્ણય લેશો?

જો તમે તમિે તમારા પ્રદાતા પાસેથી પ્રાપત થયેલા 
અંનતમ જવાબથી ખશુ િ હોવ તો, અથવા તમિ ે8 
અઠવાડિયાિી અંદર કોઈ પ્રનતસાદ િ મળે, તો તમ ે 
0800 023 4567 પર ફાઈિાન્શયલ ઑમબડસમેિ 
સનવવિસિે ફડરયાદ કરી શકો છો. 

-7- -8- -9- -10-

આ પત્રિકા વૈકલ્પક સવરૂપોમા ંઅને ભાષાઓમા ં
ઉપલબ્ધ છે. જો તમાિે વધ ુમારિતી જોઇતી િોય 
અથવા વૈકલ્પક સવરૂપ ઇચછતા િો તો,

અમાિી વેબસાઇ્ટ
www.fca.org.uk/ppi

પર જાઓ, અમારી હલેપલાઇિિે 
0800 101 8800 
પર કૉલ કરો અથવા ટેક્ટફોિ

18001 01434 372 580 
પર કૉલ કરો.
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બ્ધા અત્્ધકાિો અનામત છે

હું ફરિયાદ કેવી િીતે કરંુ?
જો તમારી પાસે PPI હોય અિે ફડરયાદ કરવી 
છે તો તમે જાત ેત ેનિઃસકંોચ કરી શકો છો. 
તમારે તમારા ફડરયાદિા ફોમ્ણમા ંકોઇ દસતાવજેો 
પરૂા પાિવાિી આવશયકતા િથી. તમારે િીચે 
મજુબ ફડરયાદ સીધા તમારા બે્ક અથવા અ્ય 
પ્રદાતાિ ેકરવી જોઇએ:

દાવા કંપનીઓ
એક દાવા કંપિી (અથવા દાવા વયવસથાપિ કંપિી, 
CMC) તમિ ેPPIિી ફડરયાદ કરવા માટે મદદ કરવા માટે 
ઓફર કરી શકે છે. તેઓ તમિે પ્રાપત કરેલા કોઈ પર 
િારામંાથંી ડહસસો લઈિે આ સેવા માટે ચાર્જ કરે તેવી 
સભંાવિા છે. જો તમે કોઈ દાવા કંપિીિો ઉપયોગ કરવાનુ ં
િક્ી કરો છો, તો તપાસો કે તેઓ ્યાય મતં્ાલયિા 
અનધકૃત વયાપાર રજજસટર પર અનધકૃત છે અિે ખાતરી કરો 
કે તમે સમજો છો કે તમિે તેિો કેટલો ખચ્ણ થશે.

ફોન દ્ાિા – તમ ેતમારા પ્રદાતાિે ફોિ કરી શકો અિે 
સમજાવી શકો કે તમારે PPI ફડરયાદ કરવી છે

્ટપાલથી – તમ ેFCA વબેસાઇટ www.fca.org.uk/ppi 
પરથી ફડરયાદ ફોમ્ણ િાઉિલોિ કરી શકો અિે 
ટપાલથી તમારા પ્રદાતાિે મોકલી શકો

ઑનલાઇન – ઘરા પ્રદાતાઓ પોતાિી વબેસાઈટ પર 
ફડરયાદ ફોમ્ણ રાખે છે જે તમે ભરી શકો છો

શાખામા ં– તમે તમારી  સથાનિક શાખામા ંફોિ કરીિે 
સમજાવી શકો કે તમારે PPI ફડરયાદ કરવી છે

તમે 2015ના અંત્તમ મરિનાઓથી PPIના અયોગય 
વેચાણની ફરિયાદ કિી િતી
તમારા પ્રદાતા તમિે લેખખતમા ંજરાવી ચકૂ્ા 
હશ ેકે તેઓ તમારી ફડરયાદિા ભાગ રૂપે તેમરે 
કમાયેલ કનમશિિે ધયાિમા ંલેશ ે- તમારી ફડરયાદ 
સાથ ેસબંનંધત પેપરવક્ણ તપાસો અથવા જો તમે 
અચોક્સ હો તો તમારા પ્રદાતાિો સપંક્ણ કરો.

તમાિી ફરિયાદ સફળ થઈ િતી અને તમને તમાિા 
નાણાનં ુ ંઅંશત: 
અથવા પરંુૂ ડરફંિ આપવામા ંઆવ્ુ ંહત ુ ં- જો તમે 
હવ ેએ જ PPI પૉખલસીિા વેચારમાથંી કમાયેલ 
કનમશિ નવશ ેફડરયાદ કરો તો તમે વધ ુિારા ંપરત 
મેળવી શકશો િડહ. આનુ ંકારર એ છે કે હવ ેએવુ ં
કોઈ નકુસાિ બાકી રહતે ુ ંિથી જે અંગે તમારે દાવો 
કરવાિી જરૂર હોય.

ના 
તમિ ેPPIનુ ંઅયોગય વચેાર કરવામા ંઆવ્ુ ં
હોઈ શકે તે બાબત તમારે ધયાિમા ંલેવી જોઈએ. 
તમે ઉલલેખ િ કરો તો પર અયોગય વેચારિી 
ફડરયાદિા ભાગ રૂપે તમારા પ્રદાતા પોતે જે કનમશિ 
કમાયા હોય તે ધયાિમા ંલેશ.ે 

િા
તમાિી ફરિયાદ નકાિવામા ંઆવી િતી
બે્ક અથવા અ્ય પ્રદાતા દ્ારા કમાયેલ કનમશિ 
નવશ ેતમે િવા પ્રકારિી ફડરયાદ કરી શકો છો - 
તમારા પ્રદાતાિો સપંક્ણ કરો.

PPIએ અયોગય વેચાણ કરુું તેના ત્વશે તમે 
ફરિયાદ કિી ચકૂ્ા છો?

પ્રદાતાએ કમાયેલુ ંકત્મશન
અમે િવા નિયમો જારી કયા્ણ છે, જેિો અથ્ણ એ છે 
કે બે્કો અિે અ્ય પ્રદાતાઓએ પોત ેPPIમાથંી 
કમાયેલા કનમશિ નવશ ેફડરયાદો ધયાિમા ંલેવી 
જરૂરી છે. પલેનવિ નવ પૅરાગોિ પસ્ણિલ ફાઇિા્સ 
ખલનમટેિમા ંઉચચ ્યાયાલયિા નિર્ણયનુ ંઆ 
નિયમોએ અનસુરર ક્ુું છે.

આિો અથ્ણ તે થયો કે જો તમિે લાગે કે તમારા 
બે્ક અથવા અ્ય પ્રદાતા તમારા PPIમાથંી 
કનમશિ પેટે મોટી રકમ કમાયા છે અિે તમે 
જયારે ખરીદી કરી તયારે તમિે આ નવશ ેકહુ ંિડહ 
તો, તમે હવ ેફડરયાદ કરી શકો છો. 

આિો અથ્ણ તે થયો કે તમિે PPI અયોગય 
રીતે િહીં વચેવામા ંઆવ્ુ ંહોવા છતા ંતમિે 
થોિા િારા ંપાછા મળી શકે. અિે જો તમે 
અગાઉ અયોગય વચેારિી ફડરયાદ કરી હોય જે 
િકારવામા ંઆવી હોય તો તમે િવા પ્રકારિી 
ફડરયાદ કરી શકો છો.
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5

તમાિા પ્રદાતા તમાિી ફરિયાદ ધયાન પિ લે 
છે - તેઓ તમને વધ ુમારિતી મા્ેટ પછૂી શકે 
તેથી તે મિતતવનુ ંછે કે તમે તમાિા ફરિયાદ 
ફોમ્મ પિ તમાિી સપંક્મ  ત્વગતો આપો 

તમાિા પ્રદાતાએ તમને 8 અઠવારિયાની અંદિ 
તમાિી ફરિયાદ સફળ િિી છે કે નરિ અને 
તમાિી પાસેથી પૈસા લેણા નીકળે છે કે કેમ તે 
જણાવવા, અથવા તમાિી ફરિયાદ ત્વશે તપાસ 
કિવા શા મા્ેટ તેઓને વધ ુસમય જોઈએ છે તે 
સમજાવવા પ્રત્તભાવ મોકલવો જોઈએ. 
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PPI ફરિયાદોનો 29 
ઑગસ્ટ 2019ના િોજ 
અંત આવે છે
તમે શો નિર્ણય લેશો?

જો તમે તમિે તમારા પ્રદાતા પાસેથી પ્રાપત થયેલા 
અંનતમ જવાબથી ખશુ િ હોવ તો, અથવા તમિ ે8 
અઠવાડિયાિી અંદર કોઈ પ્રનતસાદ િ મળે, તો તમ ે 
0800 023 4567 પર ફાઈિાન્શયલ ઑમબડસમેિ 
સનવવિસિે ફડરયાદ કરી શકો છો. 
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આ પત્રિકા વૈકલ્પક સવરૂપોમા ંઅને ભાષાઓમા ં
ઉપલબ્ધ છે. જો તમાિે વધ ુમારિતી જોઇતી િોય 
અથવા વૈકલ્પક સવરૂપ ઇચછતા િો તો,

અમાિી વેબસાઇ્ટ
www.fca.org.uk/ppi

પર જાઓ, અમારી હલેપલાઇિિે 
0800 101 8800 
પર કૉલ કરો અથવા ટેક્ટફોિ

18001 01434 372 580 
પર કૉલ કરો.

આવતૃ્તિ 01
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બ્ધા અત્્ધકાિો અનામત છે

હું ફરિયાદ કેવી િીતે કરંુ?
જો તમારી પાસે PPI હોય અિે ફડરયાદ કરવી 
છે તો તમે જાત ેત ેનિઃસકંોચ કરી શકો છો. 
તમારે તમારા ફડરયાદિા ફોમ્ણમા ંકોઇ દસતાવજેો 
પરૂા પાિવાિી આવશયકતા િથી. તમારે િીચે 
મજુબ ફડરયાદ સીધા તમારા બે્ક અથવા અ્ય 
પ્રદાતાિ ેકરવી જોઇએ:

દાવા કંપનીઓ
એક દાવા કંપિી (અથવા દાવા વયવસથાપિ કંપિી, 
CMC) તમિ ેPPIિી ફડરયાદ કરવા માટે મદદ કરવા માટે 
ઓફર કરી શકે છે. તેઓ તમિે પ્રાપત કરેલા કોઈ પર 
િારામંાથંી ડહસસો લઈિે આ સેવા માટે ચાર્જ કરે તેવી 
સભંાવિા છે. જો તમે કોઈ દાવા કંપિીિો ઉપયોગ કરવાનુ ં
િક્ી કરો છો, તો તપાસો કે તેઓ ્યાય મતં્ાલયિા 
અનધકૃત વયાપાર રજજસટર પર અનધકૃત છે અિે ખાતરી કરો 
કે તમે સમજો છો કે તમિે તેિો કેટલો ખચ્ણ થશે.

ફોન દ્ાિા – તમ ેતમારા પ્રદાતાિે ફોિ કરી શકો અિે 
સમજાવી શકો કે તમારે PPI ફડરયાદ કરવી છે

્ટપાલથી – તમ ેFCA વબેસાઇટ www.fca.org.uk/ppi 
પરથી ફડરયાદ ફોમ્ણ િાઉિલોિ કરી શકો અિે 
ટપાલથી તમારા પ્રદાતાિે મોકલી શકો

ઑનલાઇન – ઘરા પ્રદાતાઓ પોતાિી વબેસાઈટ પર 
ફડરયાદ ફોમ્ણ રાખે છે જે તમે ભરી શકો છો

શાખામા ં– તમે તમારી  સથાનિક શાખામા ંફોિ કરીિે 
સમજાવી શકો કે તમારે PPI ફડરયાદ કરવી છે

તમે 2015ના અંત્તમ મરિનાઓથી PPIના અયોગય 
વેચાણની ફરિયાદ કિી િતી
તમારા પ્રદાતા તમિે લેખખતમા ંજરાવી ચકૂ્ા 
હશ ેકે તેઓ તમારી ફડરયાદિા ભાગ રૂપે તેમરે 
કમાયેલ કનમશિિે ધયાિમા ંલેશ ે- તમારી ફડરયાદ 
સાથ ેસબંનંધત પેપરવક્ણ તપાસો અથવા જો તમે 
અચોક્સ હો તો તમારા પ્રદાતાિો સપંક્ણ કરો.

તમાિી ફરિયાદ સફળ થઈ િતી અને તમને તમાિા 
નાણાનં ુ ંઅંશત: 
અથવા પરંુૂ ડરફંિ આપવામા ંઆવ્ુ ંહત ુ ં- જો તમે 
હવ ેએ જ PPI પૉખલસીિા વેચારમાથંી કમાયેલ 
કનમશિ નવશ ેફડરયાદ કરો તો તમે વધ ુિારા ંપરત 
મેળવી શકશો િડહ. આનુ ંકારર એ છે કે હવ ેએવુ ં
કોઈ નકુસાિ બાકી રહતે ુ ંિથી જે અંગે તમારે દાવો 
કરવાિી જરૂર હોય.

ના 
તમિ ેPPIનુ ંઅયોગય વચેાર કરવામા ંઆવ્ુ ં
હોઈ શકે તે બાબત તમારે ધયાિમા ંલેવી જોઈએ. 
તમે ઉલલેખ િ કરો તો પર અયોગય વેચારિી 
ફડરયાદિા ભાગ રૂપે તમારા પ્રદાતા પોતે જે કનમશિ 
કમાયા હોય તે ધયાિમા ંલેશ.ે 

િા
તમાિી ફરિયાદ નકાિવામા ંઆવી િતી
બે્ક અથવા અ્ય પ્રદાતા દ્ારા કમાયેલ કનમશિ 
નવશ ેતમે િવા પ્રકારિી ફડરયાદ કરી શકો છો - 
તમારા પ્રદાતાિો સપંક્ણ કરો.

PPIએ અયોગય વેચાણ કરુું તેના ત્વશે તમે 
ફરિયાદ કિી ચકૂ્ા છો?

પ્રદાતાએ કમાયેલુ ંકત્મશન
અમે િવા નિયમો જારી કયા્ણ છે, જેિો અથ્ણ એ છે 
કે બે્કો અિે અ્ય પ્રદાતાઓએ પોત ેPPIમાથંી 
કમાયેલા કનમશિ નવશ ેફડરયાદો ધયાિમા ંલેવી 
જરૂરી છે. પલેનવિ નવ પૅરાગોિ પસ્ણિલ ફાઇિા્સ 
ખલનમટેિમા ંઉચચ ્યાયાલયિા નિર્ણયનુ ંઆ 
નિયમોએ અનસુરર ક્ુું છે.

આિો અથ્ણ તે થયો કે જો તમિે લાગે કે તમારા 
બે્ક અથવા અ્ય પ્રદાતા તમારા PPIમાથંી 
કનમશિ પેટે મોટી રકમ કમાયા છે અિે તમે 
જયારે ખરીદી કરી તયારે તમિે આ નવશ ેકહુ ંિડહ 
તો, તમે હવ ેફડરયાદ કરી શકો છો. 

આિો અથ્ણ તે થયો કે તમિે PPI અયોગય 
રીતે િહીં વચેવામા ંઆવ્ુ ંહોવા છતા ંતમિે 
થોિા િારા ંપાછા મળી શકે. અિે જો તમે 
અગાઉ અયોગય વચેારિી ફડરયાદ કરી હોય જે 
િકારવામા ંઆવી હોય તો તમે િવા પ્રકારિી 
ફડરયાદ કરી શકો છો.

3 4

5

તમાિા પ્રદાતા તમાિી ફરિયાદ ધયાન પિ લે 
છે - તેઓ તમને વધ ુમારિતી મા્ેટ પછૂી શકે 
તેથી તે મિતતવનુ ંછે કે તમે તમાિા ફરિયાદ 
ફોમ્મ પિ તમાિી સપંક્મ  ત્વગતો આપો 

તમાિા પ્રદાતાએ તમને 8 અઠવારિયાની અંદિ 
તમાિી ફરિયાદ સફળ િિી છે કે નરિ અને 
તમાિી પાસેથી પૈસા લેણા નીકળે છે કે કેમ તે 
જણાવવા, અથવા તમાિી ફરિયાદ ત્વશે તપાસ 
કિવા શા મા્ેટ તેઓને વધ ુસમય જોઈએ છે તે 
સમજાવવા પ્રત્તભાવ મોકલવો જોઈએ. 
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PPI ફરિયાદોનો 29 
ઑગસ્ટ 2019ના િોજ 
અંત આવે છે
તમે શો નિર્ણય લેશો?

જો તમે તમિે તમારા પ્રદાતા પાસેથી પ્રાપત થયેલા 
અંનતમ જવાબથી ખશુ િ હોવ તો, અથવા તમિ ે8 
અઠવાડિયાિી અંદર કોઈ પ્રનતસાદ િ મળે, તો તમ ે 
0800 023 4567 પર ફાઈિાન્શયલ ઑમબડસમેિ 
સનવવિસિે ફડરયાદ કરી શકો છો. 
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આ પત્રિકા વૈકલ્પક સવરૂપોમા ંઅને ભાષાઓમા ં
ઉપલબ્ધ છે. જો તમાિે વધ ુમારિતી જોઇતી િોય 
અથવા વૈકલ્પક સવરૂપ ઇચછતા િો તો,

અમાિી વેબસાઇ્ટ
www.fca.org.uk/ppi

પર જાઓ, અમારી હલેપલાઇિિે 
0800 101 8800 
પર કૉલ કરો અથવા ટેક્ટફોિ

18001 01434 372 580 
પર કૉલ કરો.

આવતૃ્તિ 01
© Financial Conduct Authority 2017
બ્ધા અત્્ધકાિો અનામત છે

હું ફરિયાદ કેવી િીતે કરંુ?
જો તમારી પાસે PPI હોય અિે ફડરયાદ કરવી 
છે તો તમે જાત ેત ેનિઃસકંોચ કરી શકો છો. 
તમારે તમારા ફડરયાદિા ફોમ્ણમા ંકોઇ દસતાવજેો 
પરૂા પાિવાિી આવશયકતા િથી. તમારે િીચે 
મજુબ ફડરયાદ સીધા તમારા બે્ક અથવા અ્ય 
પ્રદાતાિ ેકરવી જોઇએ:

દાવા કંપનીઓ
એક દાવા કંપિી (અથવા દાવા વયવસથાપિ કંપિી, 
CMC) તમિ ેPPIિી ફડરયાદ કરવા માટે મદદ કરવા માટે 
ઓફર કરી શકે છે. તેઓ તમિે પ્રાપત કરેલા કોઈ પર 
િારામંાથંી ડહસસો લઈિે આ સેવા માટે ચાર્જ કરે તેવી 
સભંાવિા છે. જો તમે કોઈ દાવા કંપિીિો ઉપયોગ કરવાનુ ં
િક્ી કરો છો, તો તપાસો કે તેઓ ્યાય મતં્ાલયિા 
અનધકૃત વયાપાર રજજસટર પર અનધકૃત છે અિે ખાતરી કરો 
કે તમે સમજો છો કે તમિે તેિો કેટલો ખચ્ણ થશે.

ફોન દ્ાિા – તમ ેતમારા પ્રદાતાિે ફોિ કરી શકો અિે 
સમજાવી શકો કે તમારે PPI ફડરયાદ કરવી છે

્ટપાલથી – તમ ેFCA વબેસાઇટ www.fca.org.uk/ppi 
પરથી ફડરયાદ ફોમ્ણ િાઉિલોિ કરી શકો અિે 
ટપાલથી તમારા પ્રદાતાિે મોકલી શકો

ઑનલાઇન – ઘરા પ્રદાતાઓ પોતાિી વબેસાઈટ પર 
ફડરયાદ ફોમ્ણ રાખે છે જે તમે ભરી શકો છો

શાખામા ં– તમે તમારી  સથાનિક શાખામા ંફોિ કરીિે 
સમજાવી શકો કે તમારે PPI ફડરયાદ કરવી છે

તમે 2015ના અંત્તમ મરિનાઓથી PPIના અયોગય 
વેચાણની ફરિયાદ કિી િતી
તમારા પ્રદાતા તમિે લેખખતમા ંજરાવી ચકૂ્ા 
હશ ેકે તેઓ તમારી ફડરયાદિા ભાગ રૂપે તેમરે 
કમાયેલ કનમશિિે ધયાિમા ંલેશ ે- તમારી ફડરયાદ 
સાથ ેસબંનંધત પેપરવક્ણ તપાસો અથવા જો તમે 
અચોક્સ હો તો તમારા પ્રદાતાિો સપંક્ણ કરો.

તમાિી ફરિયાદ સફળ થઈ િતી અને તમને તમાિા 
નાણાનં ુ ંઅંશત: 
અથવા પરંુૂ ડરફંિ આપવામા ંઆવ્ુ ંહત ુ ં- જો તમે 
હવ ેએ જ PPI પૉખલસીિા વેચારમાથંી કમાયેલ 
કનમશિ નવશ ેફડરયાદ કરો તો તમે વધ ુિારા ંપરત 
મેળવી શકશો િડહ. આનુ ંકારર એ છે કે હવ ેએવુ ં
કોઈ નકુસાિ બાકી રહતે ુ ંિથી જે અંગે તમારે દાવો 
કરવાિી જરૂર હોય.

ના 
તમિ ેPPIનુ ંઅયોગય વચેાર કરવામા ંઆવ્ુ ં
હોઈ શકે તે બાબત તમારે ધયાિમા ંલેવી જોઈએ. 
તમે ઉલલેખ િ કરો તો પર અયોગય વેચારિી 
ફડરયાદિા ભાગ રૂપે તમારા પ્રદાતા પોતે જે કનમશિ 
કમાયા હોય તે ધયાિમા ંલેશ.ે 

િા
તમાિી ફરિયાદ નકાિવામા ંઆવી િતી
બે્ક અથવા અ્ય પ્રદાતા દ્ારા કમાયેલ કનમશિ 
નવશ ેતમે િવા પ્રકારિી ફડરયાદ કરી શકો છો - 
તમારા પ્રદાતાિો સપંક્ણ કરો.

PPIએ અયોગય વેચાણ કરુું તેના ત્વશે તમે 
ફરિયાદ કિી ચકૂ્ા છો?

પ્રદાતાએ કમાયેલુ ંકત્મશન
અમે િવા નિયમો જારી કયા્ણ છે, જેિો અથ્ણ એ છે 
કે બે્કો અિે અ્ય પ્રદાતાઓએ પોત ેPPIમાથંી 
કમાયેલા કનમશિ નવશ ેફડરયાદો ધયાિમા ંલેવી 
જરૂરી છે. પલેનવિ નવ પૅરાગોિ પસ્ણિલ ફાઇિા્સ 
ખલનમટેિમા ંઉચચ ્યાયાલયિા નિર્ણયનુ ંઆ 
નિયમોએ અનસુરર ક્ુું છે.

આિો અથ્ણ તે થયો કે જો તમિે લાગે કે તમારા 
બે્ક અથવા અ્ય પ્રદાતા તમારા PPIમાથંી 
કનમશિ પેટે મોટી રકમ કમાયા છે અિે તમે 
જયારે ખરીદી કરી તયારે તમિે આ નવશ ેકહુ ંિડહ 
તો, તમે હવ ેફડરયાદ કરી શકો છો. 

આિો અથ્ણ તે થયો કે તમિે PPI અયોગય 
રીતે િહીં વચેવામા ંઆવ્ુ ંહોવા છતા ંતમિે 
થોિા િારા ંપાછા મળી શકે. અિે જો તમે 
અગાઉ અયોગય વચેારિી ફડરયાદ કરી હોય જે 
િકારવામા ંઆવી હોય તો તમે િવા પ્રકારિી 
ફડરયાદ કરી શકો છો.
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તમાિા પ્રદાતા તમાિી ફરિયાદ ધયાન પિ લે 
છે - તેઓ તમને વધ ુમારિતી મા્ેટ પછૂી શકે 
તેથી તે મિતતવનુ ંછે કે તમે તમાિા ફરિયાદ 
ફોમ્મ પિ તમાિી સપંક્મ  ત્વગતો આપો 

તમાિા પ્રદાતાએ તમને 8 અઠવારિયાની અંદિ 
તમાિી ફરિયાદ સફળ િિી છે કે નરિ અને 
તમાિી પાસેથી પૈસા લેણા નીકળે છે કે કેમ તે 
જણાવવા, અથવા તમાિી ફરિયાદ ત્વશે તપાસ 
કિવા શા મા્ેટ તેઓને વધ ુસમય જોઈએ છે તે 
સમજાવવા પ્રત્તભાવ મોકલવો જોઈએ. 

PPI સમયમયા્મદા 29 ઑગસ્ટ 2019




