ما الذي تفعله إذا
كانت لديك
شكوى
ندرك أن مشاكل قد تبرز من حني آلخر وأنه قد تكون لديك شكوى .إننا نأخذ
الشكاوى على محمل اجلد ،ولدينا إجراء نسعى من خالله إلى حلّها.
نبينّ فيما يلي إجراء الشكاوى الذي نتبعه واألطر الزمنية لكل خطوة .وهدفنا
هو العمل ضمن األطر الزمنية هذه وإبقاؤك على اطّ الع بالتق ّدم احلاصل في
التعامل مع شكواك .وفي احلاالت املستبعدة احلدوث التي ال ميكننا فيها حلّ
الشكوى خالل  45يوما ً كح ٍد أقصى ،فقد ترغب في ولوج خيارات املراجعة
اخلارجية مثل خدمة مسؤول الشكاوى (األومبدزمن) املالية.

إجراؤنا

اخلطوة  – 1حتدث إلينا أوال ً

أول ما يجب عليك فعله هو التح ّدث إلى أحد مستشارينا بشأن ما يقلقك.
قد يتمكّن املستشار من حلّ الشكوى التي لديك .إذا لم يحصل ذلك ،سيقوم
املستشار بإحالتك إلى أحد املديرين ،أو يجوز لك أنت أن تطلب التح ّدث إلى
مدير .اتصل بنا على الرقم .133 233
سيحاول املستشار أو املدير الرد على شكواك بأسرع ما ميكن .وإذا احتاج ملزيد
من املعلومات فإن هدفه سيكون الردّ عليك خالل  15يوم عمل من تلقّ يه
شكواك.

ARABIC

اخلطوة  – 2اتصل بفريق عالقات الزبائن
إذا لم يستطع املدير حلّ شكواك يجوز لك أن تطلب إحالة القضية إلى فريق
عالقات الزبائن لدينا أو ميكنك اختيار االتصال بهم هاتفيا ً أو بالكتابة إلى:
مكاملة مجانية1800 045 517 :
فاكس مجاني:

1800 649 290

بريد إلكتروني:

Customer.Relations@iag.com.au

بالبريد:
		
		
		

Customer Relations
Reply Paid 62759
Sydney NSW 2000
بريد مجاني (ال يحتاج األمر لطوابع بريدية)

ويخصص أحد
سيعامل فريق عالقات الزبائن شكواك على أساس أنها نزا ٌع
ّ
املوظفني إلجراء مراجعة مستقلة للقضية .سيتصل بك فريق عالقات الزبائن
إلبالغك بالقرار ،ويكون ذلك عادة خالل  15يوم عمل من تلقّ يهم النزاع الذي
لديك.

اخلطوة  – 3اطلب مراجعة خارجية للقرار
راض عن القرار فقد ترغب في طلب إجراء مراجعة خارجية.
إذا كنت غير ٍ
سيعطيك فريق عالقات الزبائن معلومات عن خيارات املراجعة اخلارجية ،مثل
إحالتك إلى خدمة مسؤول الشكاوى (األومبدزمن) املالية.
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