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PPI ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 29 
ਅਗਸਤ 2019 ਨੰੂ ਬੰਦ ਹੋ
ਜਾਣਗੀਆਂ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ?
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PPI ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ
ਅਸੀਂ ਫਾਇਨਾਂਮਸ਼ਅਲ ਕਨਡਕਟ ਅਥਾਮਰਟੀ  ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਵੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ 
ਮਨਯੰਮਤ੍ਰ ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਮਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਹ 
ਪਰਚਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਹੱਈਆ 
ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ PPI ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ।

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ PPI (ਪੇਿਂੇਟ ਪ੍ਰੋ ਟੈਕਸ਼ਨ ਇਨਸ਼ੋਰਂੈਸ) ਬਾਰੇ ਸੁਮਣਆ
ਹੋਵੇਗਾ। 50 ਮਿਲੀਅਨ ਤਂੋ ਵੱਧ PPI ਪਾਮਲਸੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਚੱੁਕੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮਕ ਬੀਤੇ ਸਿਂੇ ਮਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਕਸਰ 
ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਮਚਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮਜਨ੍ਾਂ 
ਨੰੂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਮਲਸੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਮਸ਼ਕਾਇਤ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਬਲੀਅਨ ਪੌਡਂਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱੁਮਕਆ ਹੈ। 

ਮਕਸੇ PPI ਪਾਮਲਸੀ ਦੀ ਮਵਕਰੀ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਲਈ 29 ਅਗਸਤ 
2019 ਦੀ ਨਵੀਂ ਅੰਮਤਿ ਮਿਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤਂੋ ਬਾਅਦ
ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। 
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PPI ਕੀ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ, ਿੌਰਗੇਜ, ਕ੍ਰ ੈ ਮਡਟ ਕਾਰਡ, ਸਟੋਰ ਕਾਰਡ 
ਮਲਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਮਵੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਜਵਂੇ ਮਕ ਕੋਈ ਕਾਰ, 
ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੰੂ PPI ਵੇਮਚਆ ਮਗਆ ਹੋਵੇ।

PPI ਇੱਕ ਇਨਸ਼ੋਰਂੈਸ ਪਾਮਲਸੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਮਵੱਚ ਵਾਪਸੀ
ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ 
ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ 
ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ, 
ਮਬਿਾਰੀ ਜਾਂ ਅਸਿਰਥਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੰਜ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪ੍ਸ਼ਕਸ਼ਰਆ

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸ਼ਕ ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ PPI ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ

ਫੈ ਸਲਾ ਕਰੋ ਸ਼ਕ ਤੁ ਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋ ਗ ਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਸੱਧਾ ਆਪਣੇ ਬਂੈਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਦਾਤਾ ਕੋਲ ਕਰੋ 

ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ – ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਤਂੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤ ੌ ਰ 'ਤੇ 8 ਹਫਸ਼ਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਿਾ ਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ



ਿ ੈ ਂ ਸ਼ਕਿ ੇ ਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਸ਼ਕ ਕੀ ਿੇ ਰੇ ਕੋ ਲ PPI ਸੀ?
ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਕੋ ਈ ਉਧਾਰ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਸੀ (ਕਰਜ਼ਾ, 
ਿੌਰਗੇਜ, ਕ੍ਰ ੈ ਮਡਟ ਕਾਰਡ, ਸਟੋਰ ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਮਵੱਚ ਕੋ ਈ ਚੀਜ਼ 
ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਮਜਵਂੇ ਮਕ ਕੋ ਈ ਕਾਰ), ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁ ਹਾਨੰੂ PPI ਵੇਚੀ 
ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਮਹਿਤੀ ਮਦੱ ਤੀ 
ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਇਸ ਨੰੂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਬਨਾਂ ਸ਼ਾਿਲ 
ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੋਵੇ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁ ਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਵੱਚਂੋ ਇੱ ਕ ਕੰ ਿ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ: 
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• ਇਹ ਦੇ ਖਣ ਲਈ ਮਕ ‘PPI’ ਜਾਂ ‘ਪੇ ਿਂੇਟ ਪ੍ੋਰ ਟੈਕਸ਼ਨ ਇਨਸ਼ੋ ਰਂੈਸ’ ਦਾ 
ਮਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਨਯਿ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿੇ ਤ ਆਪਣੇ 
ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਿਂੈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਚ ਕਰੋ । ਇਸ 
ਉਤਪਾਦ ਨੰੂ ਕਰਜ਼ ਸੁ ਰੱ ਮਖਆ, ਕ੍ਰ ੈ ਮਡਟ ਇਨਸ਼ੋ ਰਂੈਸ, ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸੀ 
ਇਨਸ਼ੋ ਰਂੈਸ, ASU (ਦੁ ਰਘਟਨਾ, ਮਬਿਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇ ਰੁ ਜ਼ਗਾਰੀ) ਇਨਸ਼ੋ 
ਰਂੈਸ, ਖਾਤਾ ਕ  ਵਰ ਜਾਂ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਵਰ ਵੀ ਮਕਹਾ ਮਗਆ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ । ਹੋ ਰ ਨਾਿ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਆਪਣੀ ਬਂੈਕ ਸਟੇਟਿਂੈਟ ਦੀ ਜਾਂ ਚ ਕਰੋ ਮਕ ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ
ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਸੇ ਵਾ ੂਧ ਖਰਚੇ ਦਾ ਮਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ 
ਮਗਆ ਹੈ ।

• ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੱ ਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀ ਂਹੈ , ਜਾਂ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਕੋ ਈ 
ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀ ਂਹਨ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਂੈਕ ਜਾਂ ਦੂ ਜੇ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨਾਲ 
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪੁ ੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਕਦੇ PPI ਸੀ ਜਾਂ 
ਨਹੀਂ। 

FCA ਦੀ ਵੈ ੱਬਸਾਈਟ www.fca.org.uk/ppi 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ 
ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 0800 101 
8800 ਤਂੋ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਕੀ ਿ ੈ ਂ PPI ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਾਂ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PPI ਸੀ, ਤਾਂ ਦੋ ਅਮਜਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ
ਮਜਨ੍ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ  ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

1. PPI ਨੰੂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿ ੇ ਸ਼ਚਆ ਸ਼ਗਆ:
ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰੋ ਮਕ PPI ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀ
ਗਈ ਸੀ।

2. ਪ੍ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਾ ਈ ਗਈ ਕਸ਼ਿਿਨ :
ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰੋ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਂੈਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨੇ PPI ਦੀ
ਮਵਕਰੀ ਤਂੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਾਈ ਹੈ ਪਰ ਜਦਂੋ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਖਰੀਮਦਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ
ਦੱਮਸਆ ਮਗਆ ਸੀ (ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਿੁਤਾਬਕ,
ਮਜਸ ਨੰੂ ਅਕਸਰ 'ਪਲੇਮਵਨ' ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।
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PPI ਨੰੂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿ ੇ ਸ਼ਚਆ ਜਾਣਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ਦੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਿੱਚਂੋ ਕੋਈ ਇੱਕ 
ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨ ਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁ ਹਾਨੰੂ PPI 
ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿ ੇ ਚੀ ਗਈ ਸੀ:

ੰ ਖਰੀਦ

?
ਣ 'ਤੇ ਸਸਤੇ

• ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ PPI ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਬਾਉ ਪਾਇਆ ਮਗਆ ਸੀ

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਮਸਆ ਮਗਆ ਸੀ ਮਕ PPI ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਮਜਹੀ PPI ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਕਹਾ ਮਗਆ ਸੀ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ

• ਤੁਹਾਨੂ PPI  ਰੇਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਮਗਆ ਸੀ
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• ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਮਸਆ ਮਗਆ ਸੀ ਮਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PPI ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਦੀ ਮਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ

• PPI ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇ ਮਬਨਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,

• ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਵੱਚ ਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮਰਟਾਇਰ ਹੋ
ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ PPI ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਦੱਤੀ
ਗਈ ਸੀ

• PPI ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਿਂੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਮਹਲਾਂ ਤਂੋ ਿੌਜੂਦ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ
ਮਬਿਾਰੀ ਸੀ

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਕ ਪਮਹਲਾਂ ਤਂੋ ਿੌਜੂਦ
ਡਾਕਟਰੀ ਮਬਿਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ PPI ਪਾਮਲਸੀ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ (ਜਾਂ
ਸਲਾਹ ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ)

• ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਮਕ ਜੇ PPI ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼
ਮਵੱਚ ਜੋਮੜਆ ਮਗਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਮਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰੋਗੇ

• ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਮਕ PPI ਕਰਜ਼ ਜਾਂ ਉਧਾਰ
ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਮਹਲਾਂ ਸਿਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਕਈ ਹੋਰ ਅਮਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਜਨ੍ਾਂ ਰ ਾਹੀਂ ਤੁ ਹਾਨੰੂ
ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ PPI ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਹਾਲੇ ਵੀ 
ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰੂ 0800 101 8800 'ਤੇ ਸਾਡੀ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਪ੍ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਾ ਈ ਗਈ ਕਸ਼ਿਿਨ
ਅਸੀਂ ਨਵਂੇ ਮਨਯਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਮਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਕ ਬਂੈਕਾਂ 
ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ PPI ਤਂੋ ਕਿਾਈ ਗਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ
ਮਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨਯਿ ਪਲੇਮਵਨ 
ਬਨਾਿ ਪੈਰਾਗੋਨ ਪਰਸਨਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਮਲਮਿਟੇਡ ਮਵੱਚ ਸੁਪਰੀਿ 
ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। 

ਇਸਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਮਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਂੈਕ 
ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ PPI ਤਂੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਕਿਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੰੂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਿਂੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਮਸਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇਸਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਮਕ ਭਾਵਂੇ ਤੁਹਾਨੰੂ PPI ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਮਹਲਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ 
ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਤਾਂ 
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਮਕਸਿ ਦੀ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਪਸ਼ਹਲਂਾ ਹੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ PPI ਿ ੇਚਣ ਬਾਰੇ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸ਼ਦੱ ਤੀ ਹੈ ?

ਨਹੀਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
PPI ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾਣ
ਸਬੰਧੀ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਹਹੱਸੇ ਵੱਜਂੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਾਈ ਗਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 
ਬਾਰੇ ਮਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵਂੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਹਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰ ਸ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਬਂੈਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਾਈ ਗਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 
ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਮਕਸਿ ਦੀ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਆਪਣੇ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਫਲ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੁਝ 
ਹਹੱਸਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਿ ੋ ੜ ਸ਼ਦੱਤਾ ਸ਼ਗਆ ਸੀ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ PPI ਪਾਮਲਸੀ ਦੀ
ਮਵਕਰੀ ਤਂੋ ਕਿਾਈ ਗਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 
ਅਮਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਮਕਉਕਂਮਕ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਰਮਹੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਮਜਸ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ 2015 ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਂੋ PPI ਨੰੂ ਗਲਤ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਿ ੇ ਚੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ  ਕੀਤੀ ਸੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਮਹਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਲਖਤੀ ਰੂਪ ਮਵੱਚ 
ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਹਹੱਸੇ ਵੱਜਂੋ ਉਹ 
ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਾਈ ਗਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਕਰਨਗੇ - 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ 
ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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3 ਿ ੈ ਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਕਿ ੇ ਂ ਕਰਾਂ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PPI ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਿੁਫ਼ਤ ਮਵੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਿ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਮਵੱਚਂੋ 
ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸੱਧਾ ਆਪਣੇ ਬਂੈਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ 
ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ – ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਕ ਤੁਸੀਂ PPI ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ

ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ – ਤੁਸੀਂ FCA ਦੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ 
www.fca.org.uk/ppi ਤਂੋ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਿ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ  
ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਔਨਲਾਈਨ – ਕਈ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ 'ਤੇ
ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਿ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਬ੍ਾਂਚ ਸ਼ਿੱ ਚ – ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਰ ਾਂਚ ਮਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਕ ਤੁਸੀਂ PPI ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ

ਕਲੇਿ ਕ ੰ ਪਨੀਆਂ
ਕੋਈ ਕਲੇਿ ਕੰਪਨੀ (ਜਾਂ ਕਲੇਿ ਿੈਨੇਜਿਂੈਟ ਕੰਪਨੀ, CMC) ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ PPI ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਮਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਨ
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਹੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਂੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਿ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਿਮਨਸਟਰੀ 
ਆਫ ਜਸਮਟਸ ਦੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਮਬਜ਼ਨਸ ਰਮਜਸਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਮਕ ਉਹ 
ਅਮਧਕਾਰਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਿਝ 
ਮਲਆ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
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4

5

ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰੂ ਦੇਖੇਗਾ – ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਤਂੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 
ਿਹ ੱ ਤਿ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁ ਸੀ ਂਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਿ 'ਤ ੇ  
ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਿ ੇ ਰਿ ੇ  ੁਿਹ ੱ ਈਆ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੰੂ 8 ਹਫਸ਼ਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਿਾ ਬ
ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਫਲ ਹੋ 
ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਸ਼ਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ,  ਜਾਂ ਨਹੀ,ਂ ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਸ਼ਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰੂ 
ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਿ ੇ ਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਕਉਂ ਹੈ। 

ਜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤਂੋ ਮਿਲੇ ਅੰਮਤਿ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਾਂ 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 8 ਹਫਮਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
0800 023 4567 ਤੇ ਫਾਇਨਾਂਮਸ਼ਅਲ ਓਿਬਡਜ਼ਿੈਨ ਸਰਮਵਸ ਨੰੂ
ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 



ਇਹ ਪਰਚਾ ਦੂਜੇ ਰੂਪਾਂ ਸ਼ਿੱਚ ਅਤੇ ਿ ੱ ਖ-ਿ ੱ ਖ ਭਾਿਾ ਿ ਾਂ ਸ਼ਿੱਚ ਸ਼ਿਲ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 
ਸਾਡੀ ਿ ੈ ਬੱਸਾਈਟ

www.fca.org.uk/ppi 
'ਤੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ

0800 101 8800 
'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ

18001 01434 372 580 
'ਤੇ ਟੈਕਸਟਫੋਨ ਕਰੋ।
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