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ات  PPI سے متعلق شکا�ی
کا اختتام 29 اگست 

ا  وکگ 2019 کو �ہ
ں گے؟ صلہ کر�ی ا ف�ی آپ ک�ی



صلہ PPI سے متعلق آپ کا ف�ی
 Financial Conduct[ ی ی طرز عمل کی اتھار�ٹ ا�ت م مال�ی �ہ
ں  �ی ر کو منظم کرتے �ہ ک�ٹ ی س�ی ا�ت م مال�ی ں۔ �ہ �ی Authority[ �ہ

ہ  ں۔ �ی �ی ود �ہ ے مو�ج م کرنے کے ل�ئ اں آپ کو تحفظ فرا�ہ �ہ اور �ی
ے  نے کے ل�ئ ں مدد د�ی صلہ کرنے م�ی ہ آپ کو اس بات کا ف�ی کتابحچ
ی  ے کہ خواہ آپ کو PPI سے متعلق کو�ئ م کرتا �ہ معلومات فرا�ہ

ے۔ �ی ا�ہ ی �چ ت کر�ن شکا�ی

ا۔  وکگ ں سنا �ہ مہ( کے بارے م�ی ی کے تحفظ کا ب�ی �گ �ی آپ نے غالبًا PPI )ادا�ئ
ی  ں اور ما�ن �ی �ی �ہ ا �چ ی �ج حچ اں ب�ی س�ی ادہ PPI پال�ی ن سے ز�ی ںن 50 مل�ی

ے  ت کی �ہ ں۔ متعدد لوگوں نے شکا�ی �ی ی گ�ئی �ہ حچ ر غلط ب�ی ہ اک�ث ں �ی م�ی
ا  ے �ج ں اور اربوں پاونڈز واپس ادا ک�ئ ی گ�ئی تھ�ی حچ ہ غلط ب�ی ں �ی �ی ن�ہ �ج

ں۔ �ی کے �ہ �چ

ت کرنے کی  ں شکا�ی سی کے بارے م�ی فروخت کردہ PPI پال�ی
خ کے بعد  ے۔ آپ اس تار�ی خ 29 اگست 2019  �ہ ٓاخری تار�ی

ں گے۔  ں کر سک�ی �ی ت ن�ہ شکا�ی
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ے؟ ا �ہ PPI ک�ی
ڈٹ کارڈ، اسٹور کارڈ  ، کر�ی �ج ی قرضہ، مورٹگ�ی اگر آپ نے کبھی کو�ئ

ے  و سکتا �ہ ی کار، تو �ہ سے کو�ئ �ی ے، �ج دا �ہ ھ خر�ی ڈٹ پر کحچ ا کر�ی ے، �ی ا �ہ ل�ی
و۔ ی گ�ئی �ہ حچ آپ کو PPI ب�ی

سے مخصوص �االت کے  سے بعض ا�ی ے �ج سی �ہ مہ پال�ی ک ب�ی PPI ا�ی
ی کرنے کے  �گ �ی اں آپ خود سے قرض کی ادا�ئ �ہ ے �ج ا گيا �ہ ن ک�ی زا�ئ ے ڈ�ی ل�ئ

ا  ں �ی �ی ا�ئ و�ج ار �ہ ے آپ بے روزکگ و سکتا �ہ وں۔ مثال کے طور پر ، �ہ قابل نہ �ہ
وں۔  ہ سے کام نہ کر سکتے �ہ ا معذوری کی و�ج ماری �ی کسی �ادثہ، ب�ی

ی چ مرحلہ کارروا�ئ پان��

ا تھی1 ے �ی ا آپ کے پاس PPI �ہ ں کہ آ�ی چ کر�ی ان�� �ج

ں2 �ی ل �ہ ت کرنے کے ا�ہ ا آپ شکا�ی ں کہ آ�ی صلہ کر�ی ف�ی

ت براہ 3 ں تو شکا�ی �ی تے �ہ ا�ہ ت کرنا �چ اگر آپ شکا�ی
ں م کنندہ سے کر�ی گر فرا�ہ ا د�ی نک �ی راست اپنے ب�ی

ش کرتا 4 ات کی تفت�ی م کنندہ آپ کی شکا�ی آپ کا فرا�ہ
ے د معلومات طلب کر سکتا �ہ ے – وہ آپ سے مز�ی �ہ

5
ے کہ وہ آپ  ہ الزمی �ہ ے �ی م کنندہ کے ل�ئ آپ کے فرا�ہ
ت  ا آپ کی شکا�ی ے کہ آ�ی ہ بتا�ئ فتوں کے اندر �ی کو 8 �ہ

ے  ی �ہ اب ر�ہ کام�ی
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رے پاس  ا م�ی چ کروں کہ آ�ی ان�� ں کس طرح حج م�ی
PPI تھی؟

ی قرضہ،  ڈٹ پروڈکٹ تھا )کو�ئ اگر کبھی آپ کے پاس کر�ی
ڈٹ پر  ن کر�ی رن �ی ی �چ ا آپ نے کو�ئ ڈٹ کارڈ، اسٹور کارڈ، �ی ، کر�ی �ج مورٹگ�ی

ی  حچ ے آپ کو PPI ب�ی و سکتا �ہ ی کار( تو �ہ سے کو�ئ �ی دی تھی �ج خر�ی
و،  دنے پر رضامندی دی �ہ ے آپ نے اس کو خر�ی و سکتا �ہ و۔ �ہ گ�ئی �ہ

ا گيا  ی اس کو شامل کر د�ی ر �ہ انکاری کے بغ�ی ے آپ کی �ج و سکتا �ہ ا �ہ �ی
ا تو: ے آپ �ی ن کرنے کے ل�ئ ان�� و۔ �ج �ہ

کھنے کے  ہ د�ی ں �ی ن م�ی ں، �ج �ی ن کر سکتے �ہ ان�� اپنے کاغذات کی �ج  •
ں کہ  �ی ن گوشوارے شامل �ہ ط وضوابط، اور تازہ تر�ی ے شرا�ئ ل�ئ

ے۔ پروڈکٹ  مہ' مذکور �ہ ی کے تحفظ کا ب�ی �گ �ی ا 'ادا�ئ ا ‘PPI’ �ی آ�ی
ی  �گ �ی نس، قرضے کی ادا�ئ ڈٹ انشور�ی کشن، کر�ی کو لون پروٹ�ی
مہ، اکاؤنٹ  اری( ب�ی ماری اور بے روزکگ مہ، ASU )�ادثہ، ب�ی کا ب�ی

ے۔ دوسرے نام بھی  ا سکتا �ہ ا �ج منٹ کور بھی ک�ہ ا پ�ی کور �ی
ں۔ �ی اسکتے �ہ ے �ج استعمال ک�ئ

ی  �گ �ی ے اپ�نی ادا�ئ انکاری کے ل�ئ ں �ج ن کے بارے م�ی ار�ج کسی اضا�نی �چ  •
ان��  نک کے گوشوارے کی �ج کی معلومات کے آگے اپنے ب�ی

ں۔ کر�ی

ی  ا آپ کے پاس کو�ئ وں �ی ن نہ �ہ ںن اگر آپ اب بھی مطم�ئ  •
م کنندہ سے  گر فرا�ہ ا د�ی نک �ی وں تو آپ اپنے ب�ی کاغذات نہ �ہ

ا آپ کے پاس  ں کہ آ�ی �ی ے رابطہ کر سکتے �ہ ھنے کے ل�ئ ہ پو�چ �ی
ے۔  ی �ہ کبھی PPI ر�ہ

ت سارے  ٹ www.fca.org.uk/ppi پر ب�ہ ب سا�ئ FCA کی و�ی
ماری  ا �ہ ں �ی �ی اب �ہ الت دست�ی ان کے رابطے کی تفص�ی م کنندکگ فرا�ہ

ن پہ 8800 101 0800۔ لپ ال�ئ �ی �ہ
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ل  ت کرنے کا ا�ہ ں شکا�ی ں PPI کے بارے م�ی ا م�ی  ک�ی
وں؟ �ہ

د آپ  ں کہ آپ کے پاس PPI تھی تو شا�ی �ی ھتے �ہ اگر آپ سمحج
ں: �ی ات پہ کر سکتے �ہ و�ہ صلہ دو و�ج ت کرنے کا ف�ی شکا�ی

نا: �چ قے سے ب�ی PPI غلط طر�ی  .1 
قے  ت کرنا کہ PPI آپ کو غلط طر�ی اس بات کی شکا�ی

ی گ�ئی تھی حچ سے ب�ی

انا: ا �ج شن ل�ی عے کم�ی م کنندہ کے ذر�ی فرا�ہ  .2 
م  گر فرا�ہ ا د�ی نک �ی ں کہ آپ کے ب�ی ت کر�ی اس بات کی شکا�ی

ہ کا  کنندہ نے آپ کی PPI کی فروخت سے اعلی در�ج
ہ بات اس وقت  ے مگر اس نے آپ کو �ی ا �ہ شن کما�ی کم�ی
س کے  ک عدال�تی ک�ی ب آپ نے اسے )ا�ی ی تھی �ج ں بتا�ئ �ی ن�ہ

دا تھا ے( خر�ی اتا �ہ ا �ج ر ‘Plevin’ ک�ہ سے اک�ث بعد �ج

2
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نا �چ قے سے ب�ی PPI غلط طر�ی
ا  ں سے کسی کا سامنا ک�ی ل م�ی ہ ذ�ی اگر آپ نے مندر�ج

ی  �چ قے سے ب�ی ے آپ کو PPI غلط طر�ی ے تو ممکن �ہ �ہ
و: گ�ئی �ہ

ا تھا ے آپ پر دباؤ ڈاال گ�ی دنے کے ل�ئ PPI خر�ی  •
ے �ی ا�ہ نا �چ ا تھا کہ آپ کو الزمًا PPI ل�ی ا گ�ی آپ سے ک�ہ  •

و  ا تھا �ج ا گ�ی دنے کا مشورہ د�ی سی PPI خر�ی آپ کو ا�ی  •
ں تھی �ی ے موزوں ن�ہ ات کے ل�ئ ا ضرور�ی ف �ی آپ کے کوا�ئ

مت  ں سس�تی ق�ی دنے کی صورت م�ی آپ سے PPI خر�ی  •
ا تھا  ا گ�ی کا وعدہ ک�ی
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ں تو آپ کے  �ی دتے �ہ ا گيا تھا کہ اگر آپ PPI خر�ی آپ کو بتا�ی  •
انے کا  ے �ج ڈٹ کی درخواست کے قبول ک�ئ ا کر�ی قرضہ �ی

ا وکگ ادہ �ہ امکان نسبتًا ز�ی

ا گيا تھا ر PPI کو شامل کر د�ی ے بغ�ی آپ کو بتا�ئ  •
کن  رڈ تھے ل�ی ٹا�ئ ا ر�ی ار �ی ی کاروبار کرنے والے ، بے روزکگ آپ ذا�ت  •

ا گيا دنے کا مشورہ د�ی آپ کو PPI خر�ی

ی  ی ط�ج ی سے کٍو�ئ لے �ہ دتے وقت آپ کو پ�ہ PPI خر�ی  • 
ت تھی ف�ی ک�ی

ی  انے والی کسی ط�ج ے �ج لے سے پا�ئ ا تھا کہ پ�ہ ا گ�ی آپ کو بتا�ی  •
ا  ا گيا تھا )�ی ں شامل ک�ی سی م�ی ت کو آپ کی PPI پال�ی ف�ی ک�ی

ے( ں �ہ �ی ہ شامل ن�ہ ا تھا کہ �ی ا گ�ی بتا�ی

ں کی گ�ئی تھی کہ اگر آپ کے  �ی اس بات کی وضا�ت ن�ہ  •
ے تو آپ کو اس پر  اتا �ہ ا �ج ں PPI کو شامل ک�ی قرضے م�ی

ا وکگ سود ادا کرنا �ہ

ا  ں کی گ�ئی تھی کہ PPI قرضے �ی �ی اس بات کی وضا�ت ن�ہ  •
ی۔ ے کگ ا�ئ و �ج ی خ�تم �ہ ی سے قبل �ہ �گ �ی ڈٹ کی ادا�ئ کر�ی

قے  انے کے دوسرے طر�ی ے �ج حچ قے سے ب�ی آپ کو PPI غلط طر�ی
ں تو آپ کو  �ی ں �ہ �ی ن ن�ہ ںن ں۔ اگر آپ اب بھی مطم�ئ �ی و سکتے �ہ بھی �ہ

ن سے رابطہ  لپ ال�ئ �ی ماری �ہ  8800 101 0800 پر �ہ
ے۔ �ی ا�ہ کرنا �چ
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انا ا حج شن ل�ی عے کم�ی م کنندہ کے ذر�ی فرا�ہ
ے کہ  ن کا مطلب �ہ ں �ج �ی ے �ہ ے اصول متعارف کرا�ئ م نے ن�ئ �ہ

ی  و�ئ ی �ہ ان کو PPI سے کما�ئ م کنندکگ گر فرا�ہ نک اور د�ی ب�ی
ہ اصول عدالت  ا۔ �ی وکگ ات پر غور کرنا �ہ شن کی شکا�ی کم�ی

 Plevin v Paragon Personal س عظمی کے ک�ی
ں۔ �ی ے �ہ صلے کے بعد آ�ئ Finance Limited کے ف�ی

ں بھی  ں کہ اب آپ اس صورت م�ی �ی ہ �ہ  اس کے مع�نی �ی
وں کہ آپ کے  تے �ہ ب آپ سو�چ ں �ج �ی ت کر سکتے �ہ شکا�ی

ہ  م کنندہ نے آپ کی PPI سے اعلی در�ج گر فرا�ہ ا د�ی نک �ی ب�ی
ں  ے اور اس نے آپ کو اس کے بارے م�ی ا �ہ شن کما�ی کا کم�ی

دا تھا۔ ب آپ نے اسے خر�ی ا تھا �ج ں بتا�ی �ی اس وقت ن�ہ

قے سے  ے کہ اگر آپ کو PPI غلط طر�ی ہ �ہ اس کا مطلب �ی
ھ رقم واپس  ی گ�ئی تھی تب بھی آپ کحچ حچ ں بھی ب�ی �ی ن�ہ
قے  لے غلط طر�ی ں۔ اور اگر آپ نے پ�ہ �ی �اصل کر سکتے �ہ

ا  رد کر د�ی ت کی تھی اور اسے مس�ت انے کی شکا�ی ے �ج حچ سے ب�ی
ں۔ �ی ن کرا سکتے�ہ ت در�ج ت کی شکا�ی ا تھا تو آپ ن�ئی نوع�ی گ�ی
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قے سے  ی سے PPI کے غلط طر�ی ر �ہ آپ نے 2015 کے اخ�ی
ے  ت کی �ہ ں شکا�ی انے کے بارے م�ی ے حج �چ  ب�ی

ری شکل  ی آپ کو تحر�ی لے �ہ م کنندہ کو پ�ہ آپ کے فرا�ہ
ت سے  متعلق  ے تھا کہ وہ آپ کی شکا�ی �ئ ا�ہ نا �چ ں بتا د�ی م�ی

ت سے  ں گے – اپ�نی شکا�ی شن پر غور کر�ی �اصل کردہ کم�ی
وں  ن نہ �ہ ںن ا اگر آپ مطم�ئ ں �ی ن کر�ی ان�� متعلقہ کاغذات کی �ج

ں۔ م کنندہ سے رابطہ کر�ی تو اپنے فرا�ہ

ا  ھ �ی ی تھی اور آپ کو اپ�نی ک�چ اب ر�ہ ت کام�ی آپ کی شکا�ی
 پوری رقم واپس کر دی گ�ئی تھی 

شن  ے کم�ی ے گ�ئ سی کی فروخت سے ل�ئ اگر آپ اسی PPI پال�ی
د رقم  ں تو آپ کو مز�ی �ی ت کرتے �ہ ں ن�ئی شکا�ی کے بارے م�ی

ی  وں کہ اب کو�ئ ے ک�ی ے �ہ سا اس ل�ئ ی۔ ا�ی ں ملے کگ �ی واپس ن�ہ
م  ے آپ کو دوبارہ کل�ی س کے ل�ئ ا �ج ں بحچ �ی ی ن�ہ سا نقصان با�ت ا�ی

و۔ کرنے کی ضرورت �ہ

ں �ی ن�ہ
قے سے  ا آپ کو PPI غلط طر�ی ے کہ آ�ی �ئ ا�ہ نا �چ آپ کو سو�چ

ں غور  شن کے بارے م�ی م کنندہ کم�ی ے۔ آپ کا فرا�ہ ی گ�ئی �ہ حچ ب�ی
ے  نے سے �اصل کی  �ہ حچ قے سے ب�ی و اس نے غلط طر�ی ا �ج کرے کگ

ں۔  شک آپ اس کا ذکر نہ کر�ی ب�ی

اں �ہ
رد کر دی گ�ئی تھی ت مس�ت  آپ کی شکا�ی

شن کے  ن کم�ی ی� عے لی کگ م کنندہ کے ذر�ی گر فرا�ہ ا د�ی نک �ی آپ ب�ی
م  ں - اپنے فرا�ہ �ی ت کر سکتے �ہ ت کی شکا�ی ں ن�ئی نوع�ی بارے م�ی

ں۔ کنندہ سے رابطہ کر�ی

ں  انے کے بارے م�ی ے حج �چ قے سے ب�ی ا آپ PPI غلط طر�ی ک�ی
ں؟ �ی کے �ہ ت کر حچ ی شکا�ی لے �ہ پ�ہ
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ت کروں؟ ں کس طرح شکا�ی م�ی
ں تو  �ی تے �ہ ا�ہ ت کرنا �چ ا تھا اور شکا�ی اگر آپ نے PPI ل�ی

ں۔ آپ کو اپ�نی  �ی ی کر سکتے �ہ ں خود �ہ آپ اسے مفت م�ی
م  زات فرا�ہ ی دستاو�ی ات کے فارم کے ساتھ کو�ئ شکا�ی

گر  ا د�ی نک �ی ے۔ آپ کو اپنے ب�ی ں �ہ �ی کرنے کی ضرورت ن�ہ
ا تو: ے �ی �ی ا�ہ ی �چ ت کر�ن م کنندہ سے براہ راست شکا�ی فرا�ہ

اں  مز والی کمپن�ی کل�ی
منٹ کمپ�نی، CMC( آپ سے رابطہ  نحج م م�ی ا کل�ی مز والی کمپ�نی )�ی کل�ی

ں مدد  ن کرانے م�ی ت در�ج ی شکا�ی کرکے آپ کو PPI سے متعلق کو�ئ
ے آپ سے  ے۔ وہ لوگ اس خدمت کے ل�ئ شکش کر سک�تی �ہ کی پ�ی

ں گے  ک �ّصہ لے کر آپ سے معاوضہ ل�ی سی رقم کا ا�ی کسی بھی ا�ی
مز سے متعلق کسی کمپ�نی  ی۔ اگر آپ کل�ی وکگ و آپ کو موصول �ہ �ج
ری ٓاف  ں کہ وہ  منس�ٹ ن کر ل�ی ان�� ں تو �ج �ی تے �ہ ا�ہ کا استعمال کرنا �چ

ں اور  �ی ں منظور شدہ �ہ ر م�ی س�ٹ سٹس کے منظور شدہ بزنس ر�ج �ج
ں۔ ھ ل�ی �نی طور پہ سمحج ق�ی ات کو �ی اس کے اخرا�ج

م کنندہ کو فون کر سکتے  عۂ فون –  آپ اپنے فرا�ہ بذر�ی
ں کہ آپ PPI سے متعلق  �ی ں اوروضا�ت کر سکتے �ہ �ی �ہ

ں �ی تے �ہ ا�ہ ن کرانا �چ ت در�ج شکا�ی

ب  ک فارم FCA کی و�ی ات کا ا�ی عۂ ڈاک  –  آپ شکا�ی بذر�ی
ں  �ی ٹ www.fca.org.uk/ppi سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے �ہ سا�ئ

ں �ی ن سکتے �ہ �ج م کنندہ کو بھ�ی اور پھر اسے اپنے فرا�ہ

ات  ان کے پاس شکا�ی م کنندکگ ت سارے فرا�ہ ن – ب�ہ آن ال�ئ
ی  ٹ پر �ہ ب سا�ئ سے آپ ان کی و�ی ے �ج وتا �ہ ک فارم �ہ کا ا�ی

ں �ی مکمل کر سکتے �ہ

اکر ان سے  ں �ج ن م�ی ں  –  آپ اپ�نی مقامی بران�� چ م�ی بران��
ت  ں کہ آپ PPI سے متعلق شکا�ی �ی وضا�ت کر  سکتے �ہ

ں۔  �ی تے �ہ ا�ہ ن کرانا �چ در�ج

3
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م  و آپ کو اپنے فرا�ہ وں �ج ی نہ �ہ واب سے را�ن اگر آپ اس ��تمی �ج
فتوں کے اندر  ا اگر آپ کو 8 �ہ ے، �ی وتا �ہ کنندہ کی طرف سے موصول �ہ

 Financial[ ں ٓاتا تو آپ مالی محتسب کی خدمت �ی واب ن�ہ ی �ج کو�ئ
ت  Ombudsman Service[ سے 4567 023 0800 پر شکا�ی

ں۔ �ی کر سکتے �ہ

4

5

چ کرتا  ں� ھان ب�ی ت کی �چ م کنندہ آپ کی شکا�ی آپ کا فرا�ہ
ے  د معلومات طلب کر سکتا �ہ ے – وہ آپ سے مز�ی �ہ

ات کے فارم پر  ے کہ آپ اپ��ی شکا�ی م �ہ ہ بات ا�ہ ذا �ی ل�ہ
ں  م کر�ی الت فرا�ہ اپنے رابطے کی تفص�ی

ے  ہ بتانے کے ل�ئ ے آپ کو �ی م کنندہ کے ل�ئ آپ کے فرا�ہ
ا آپ کی  ے کہ آ�ی نا الزمی �ہ واب د�ی فتے کے اندر �ج 8 �ہ

ا رقم  ھ بقا�ی ے ک�چ ے اور آپ کے ل�ئ ی �ہ اب ر�ہ ت کام�ی شکا�ی
ں آپ کی  �ی ے کہ ان�ہ ا اس بات کی وضا�ت کے ل�ئ ے، �ی �ہ

وں  د وقت ک�ی ے مز�ی چ کے ل�ئ ں� ھان ب�ی ت کی �چ  شکا�ی
ے۔  درکار �ہ



اب  ں دست�ی ٹ اور زبانوں م�ی ہ متبادل فارم�ی ہ کتاب�چ �ی
ٹ  ی متبادل فارم�ی ا کو�ئ د معلومات �ی ے۔ اگر آپ کو مز�ی �ہ

و تو: مطلوب �ہ

ں: کھ�ی ٹ د�ی ب سا�ئ ماری و�ی  �ہ
www.fca.org.uk/ppi

ں: ن کو کال کر�ی لپ ال�ئ �ی ماری �ہ  �ہ
0800 101 8800

ں:  کسٹ فون کر�ی ا ٹ�ی  �ی
18001 01434 372 580
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خ 29 اگست 2019 PPI کی آخری تار�ی


