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PPI ਕੀ ਹੈ  ?
PPI (ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਨਸ਼ਰੋਰੈਂਸ) ਇਕ ਬੀਮਾ ਪੌਲੀਸੀ ਸੀ ਜਰੋ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ ਜਜਵੇਂ ਲਰੋਨ, ਮਰੋਰਗੇਜ, ਕ੍ੈਜਿਟ ਕਾਰਿ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦ ੇਕਾਰਿ 

ਅਤੇ ਕੈਟਾਲੌਗ ਕਾਰਿ ਦ ੇਨਾਲ।

PPI ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜਕ ਜੇ ਜਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਦ ੇਸਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ 
ਪੌਲੀਸੀ ਤੁਹਾਿੀਆ ਂਜਕਸ਼ਤਾਂ ਭਰੇਗੀ। ਉਦਾਰਨ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਜੇ ਤੁਹਾਿਾ ਕੰਮ ਛੱੁਟ ਜਾਂਦਾ 
ਹ,ੈ ਜਕਸੇ ਹਾਦਸੇ, ਜਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪਾਜਹਜ ਹਰੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

ਜ ੇਤੁਸੀਂ 29 ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 
ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PPI ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ 
ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗ ੇ– ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 
ਸ਼ਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹ ੋਸਕ ੇਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ PPI ਦਾ ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੈ  ?
ਜਿਆਦਾਤਰ 1990 ਅਤੇ 2010 ਦ ੇਦਰਜਮਆਨ ਯੂਕੇ ਜਵੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 
ਜਵੱਚ ਲਰੋਕਾਂ ਨੰੂ PPI ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆ ਂਸਨ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਜਮਆਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 
ਕਰੋਈ ਕਰਿਾ ਜਲਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੰੂ PPI ਪੌਲੀਸੀ ਵੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹਰੋਵੇਗੀ। 

FCA ਕੋਲ PPI ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਵਆਪਕ ਸੂਚੀ ਹ ੈਸ਼ਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ 
PPI ਵੇਚੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। ‘FCA PPI’ ਖੋਜੋ ਜਾਂ 0800 101 88 00 'ਤ ੇ
ਫੋਨ ਕਰੋ। 



ਮੈਨੰੂ ਸ਼ਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸ਼ਕ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ 
ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ  ?
ਅਸੀਂ ਦੇਜਖਆ ਹ ੈਜਕ PPI ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਲਤ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆ ਂPPI ਦੀਆ ਂਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਰੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

 • ਤੁਹਾਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਜਬਨਾਂ ਤੁਹਾਿ ੇਲਰੋਨ ਜਾਂ ਕ੍ੈਜਿਟ ਉਤਪਾਦ ਜਵੱਚ PPI 
ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਗਆ

 • ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਕਹਾ ਹਰੋਵ ੇਜਕ PPI ਤੁਹਾਿ ੇਲਈ ਿਰੂਰੀ ਹੈ

 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਿਗਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਜਕਸੇ ਜਬਮਾਰੀ ਦ ੇਜਸ਼ਕਾਰ ਸੀ 
ਉਸ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਵੀ PPI ਲੈਣ ਲਈ ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਹਰੋਵ ੇ

ਹਰੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਲਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ PPI ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦ ੇਹੱਕਦਾਰ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਜ ੇਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
PPI ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿ ੇਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਰਿਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਜ਼ਆਦਾ 
ਕਸ਼ਮਿਨ ਕਮਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਨਹੀਂ ਦੱਜਸਆ ਸੀ। 

ਹੁਣ PPI ਦ ੇਬਾਰ ੇਲੱਖਾਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹਰੋ ਚੁੱ ਕੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ 34 ਜਬਲੀਅਨ ਪੌਂਿ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਿਾ ਵੀ ਜਮਲ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ।

ਜ ੇਤੁਸੀਂ 29 ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 
ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PPI ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ 
ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗ ੇ– ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 
ਸ਼ਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹ ੋਸਕ ੇਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਮੈਂ ਸ਼ਕਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਸ਼ਕ ਕੀ ਮੇਰ ੇਕੋਲ PPI ਸੀ  ?
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਕਰੋਈ ਕਰਿਾ ਜਲਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱ ਝ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹ ੈਜਕ ਤੁਸੀਂ PPI ਲਈ 
ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਿਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਰੋ।

ਕਈ ਕੰਪਨੀਆ ਂਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲਿ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ FCA ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ PPI ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆ ਂਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦ ੇਵੇਰਵੇ ਜਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। www.fca.org.uk/ppi 
'ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ 0800 101 8800 'ਤ ੇਫੋਨ ਕਰ।ੋ

ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ PPI ਸੀ, ਸਰਲ ਅਤ ੇਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। 
ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰ ੇਸ਼ਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਸਰਫ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, 
ਜਨਮ ਸ਼ਮਤੀ ਅਤ ੇਸੰਬੰਸ਼ਿਤ ਸ਼ਪਛਲੇ ਪਸ਼ਤਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਮੈਂ PPI ਬਾਰ ੇਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਕਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਗਲਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ PPI ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ 

ਕਰਨ ਦ ੇਯਰੋਗ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦ ੇਹਰੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹ,ੈ 
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਸੱਧਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਕਰੋਲ ਜਸ਼ਕਾਇਤ 
ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਜਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ PPI ਵੇਚੀ ਸੀ। 

ਕਰੋਈ ਕਲੇਮ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਿ ੇPPI ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਦ ੇਹਰੋਏ ਤੁਹਾਿ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਕਰਦ ੇਹਰੋ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੁਹਾਿ ੇਤੋਂ ਖਰਚਾ ਲੈਣਗੇ। 

ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਸ਼ਕ ਉਹ PPI ਬਾਰ ੇਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ 

ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਨੰੂ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਇਸ ਸ਼ਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।



ਕੁਝ ਤਰੀਕ ੇਹਨ ਜਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਕਰਿਾ 
ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ: 

•  ਔਨਲਾਈਨ – ਕਈ ਕੰਪਨੀਆ ਂਕਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇ
ਔਨਲਾਈਨ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦ ੇਟੂਲ ਹਨ

•  ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ – ਯਾਦ ਰੱਖਰੋ ਜਕ ਫਰੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਜਮਤ ਹਰੋਵੇਗਾ

•  ਡਾਕ – ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਸਮਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਿਾਕ ਜਵੱਚ ਪਾਓ ਤਾਂ ਜਰੋ ਇਹ  
29 ਅਗਸਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਕਰਿਾ  
ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰੋਲ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਵੇ

•  ਬ੍ਰਾਂਚ ਸ਼ਵੱਚ – ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਾਂਚ ਦ ੇਖੁੱ ਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹਰੋਣ ਦ ੇਸਜਮਆਂ 
ਬਾਰ ੇਸਚੇਤ ਰਹਰੋ

ਤੁਹਾਿਾ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਿੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ 'ਤ ੇਜਵਚਾਰ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਰਰੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਿ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦੇ ਹਰੋ।

ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਕੰਪਨੀ 8 ਹਫਜਤਆ ਂਜਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ ਜਕ 

ਤੁਹਾਿੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਸਹੀ ਹ ੈਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਿ ੇਪੈਸ ੇਦੇਣੇ ਹਨ, 
ਜਾਂ ਜਫਰ ਦੱਸਣਗੇ ਜਕ ਹਰੋਰ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜਿਆਦਾ ਸਮ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ 29 ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ 
ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇ
ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PPI ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। 



ਮੈਨੰੂ ਸ਼ਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸ਼ਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ 
ਕਸ਼ਮਿਨ ਬਾਰ ੇਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ  ?
ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹਰੋਰ ਕੰਪਨੀਆ ਂਲਈ ਲਾਿਮੀ ਹਰੋ ਜਗਆ ਹ ੈਜਕ ਉਹ ਕਮਾਈ ਗਈ 
ਕਜਮਸ਼ਨ ਬਾਰ ੇPPI ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 'ਤ ੇਜਵਚਾਰ ਕਰਨ। 

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਿ ੇਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਰਿਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਿੀ PPI ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕਜਮਸ਼ਨ ਕਮਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹੀਂ 
ਦੱਜਸਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

ਇਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹ ੈਜਕ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ PPI ਗਲਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ 
ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਪਜਹਲਾਂ ਗਲਤ 

ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਜਦੱਤਾ 
ਜਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਕਸਮ ਦੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ PPI ਵੇਚਣ ਬਾਰ ੇਪਸ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ 

ਕਰ ਸ਼ਦੱਤੀ ਹ?ੈ

“ਨਹੀਂ ”
ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ PPI 

ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਿੀ ਕਰਿਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਬਾਰ ੇ
ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦ ੇਜਹੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ ਗਈ ਕਜਮਸ਼ਨ ਬਾਰ ੇਜਵਚਾਰ 
ਕਰੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹਰੋ। 

“ਹਾਂ ”
•  ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰ ਸ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹਰੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ ਗਈ ਕਜਮਸ਼ਨ ਬਾਰ ੇਨਵੀਂ ਜਕਸਮ 
ਦੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ – ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ।



•  ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਫਲ ਸੀ, ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰ ੇਪੈਸੇ 
ਵਾਪਸ ਕਰ ਸ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸੇ PPI ਪਾਜਲਸੀ ਦੀ ਜਵਕਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਜਮਸ਼ਨ ਬਾਰ ੇ
ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦ ੇਹਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰੋਰ ਪੈਸ ੇਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਮਲਣਗੇ। 
ਅਜਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹ ੈਜਕਉਂਜਕ ਕਰੋਈ ਬਾਕੀ ਰਜਹੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹ ੈਜਜਸ 
ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਰੋੜ ਹੈ।

•  ਤੁਸੀਂ 2015 ਦ ੇਅਖੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PPI ਬਾਰ ੇਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਤੁਹਾਿ ੇਕਰਿਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਲਖਤੀ 
ਰੂਪ ਜਵੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਕ ਉਹ ਤੁਹਾਿੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦ ੇਜਹੱਸੇ ਵੱਜੋਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ ਗਈ ਕਜਮਸ਼ਨ 'ਤ ੇਜਵਚਾਰ ਕਰਨਗ ੇ– ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ 
ਪੱਕ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹ ੈਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦ ੇਕਾਗਿਾਤ ਦੇਖਰੋ ਜਾਂ 
ਆਪਣ ੇਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ। 

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਤੋਂ ਖੁਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਿਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜਮਲੇ ਅੰਜਤਮ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਜਰੋ (ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਜਤਆ ਂਦ ੇਅੰਦਰ ਕਰੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
0800 023 4567 ਤ ੇਫਾਇਨਾਂਜਸ਼ਅਲ ਓਮਬਿਿਮੈਨ ਸਰਜਵਸ ਨੰੂ ਜਸ਼ਕਾਇਤ 
ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।



ਅਸੀਂ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ਿਅਲ ਕਨਡਕਟ ਅਥਾਸ਼ਰਟੀ (FCA) ਹਾਂ।  
ਅਸੀਂ ਸ਼ਵੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਸ਼ਨਯੰਸ਼ਤ੍ਰਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਸ਼ਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। 
ਇਹ ਜਕਤਾਬਚਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ 
ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰੋਈ PPI ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜ ੇਤੁਸੀਂ 29 ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਰਿਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰੋਲ  
ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PPI ਲਈ ਪੈਸ ੇਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ  
ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਰੋਗੇ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਜਾਓ:
www.fca.org.uk/ppi

ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰ:ੋ
0800 101 8800

(ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਜਕਸੇ ਹਰੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰੂਪ ਜਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੋਵ ੇਤਾਂ  
ਜਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਕਹਰੋ)

ਜਾਂ ਟੈਕਸਟਫ਼ੋਨ:
18001 01434 372 580
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