
کار مہیسے نمٹنے کا طر تیشکا  

ٹڈیلم یو سیا ڈومارٹیٹر  

8102 اگست  

یپابند یتیملک  

ہے تیملک یک ٹڈیلم یو سیا ڈومارٹیٹر زیکنٹرول شدہ دستاو ہی - 

  مزید اشاعت اور ترویج کی اجازت نہیں ہےکو  متعلمہ فریمین ریغ ریاجازت کے بغ یریتحر یشگیپ یک ٹڈیلم یو سیا ڈومارٹیٹر

معلومات یلانون  

نمبر  شنیہے جس کا رجسٹر یکمپن کیا کام کرنے والیکے  نیکے لوان ناڈائنزیاور گر نٹیونس نٹیس ٹڈیلم یو سیا ڈومارٹیٹر 

ہے اور  ںیمناڈائنزیگر نڈیا نٹینسیو نٹیالج، مرے روڈ، کنگسٹن س مروکیآفس ش ڈیہے جس کا ہ 8102 یس یب یآئ 87130

 دیہے۔ مز تیکر شی"( پی)اس کے بعد"کمپن سہولیاتاور معاون  یکار ہیکو سرما صارفیناپنے  عےیفارم کے ذر ٹیپل ڈنگیٹر

ںیمالحظہ کر م ہماری ویب سائٹمعلومات کے لئے براہ کر    

www.forexmart.com 

عملکار کا تعارف اور دائرہ  مہیسے نمٹنے کے طر تیشکا   

کو  تیشکا یسے موصول ہونے وال صارفیناپنے  کو  یکار( کمپن مہیکار )اس کے بعد طر مہیطرکا موجودہ سے نمٹنے تیشکا

۔ہیںپابند  پر عمل کی صارف اساور  یکرتا ہے اور کمپن فراہم التیطے شدہ شرائط اور عمل سے متعلك تفص حل کرنے کی   

وضاحت یک شرائط   

مخصوص مطلب ہوگا اور  کیط کا اشامل شرائ ںیکار م مہیکے طر کو حل کرنے تی، اس شکاگا جائے کہا نہکو  یتک کمپن جب

جاسکتا ہے۔ ایاستعمال ک کے لئےت یکثرا ایواحد  جیسے مناسب ہوگا  

فیتعر یک تیشکا   

طرف سے عدم  یک صارف ںیکے بارے م یفراہم یک سہولیاتمعاون  ایاور یکار ہیطرف سے فراہم کردہ سرما یک یکمپن تیشکا

کا اظہار ہے۔ نانیاطم   

شامل ہوگا ںیم تیشکا   

نام مکملکا  صارف    

اکاؤنٹ  یکا تجارت صارف   

اگر ضروری ہو تو -کا نمبر نید نیمتاثرہ ل   

اور ولت خیتار یکشکایت سامنے آنے     

لیتفص یمسئلہ ک    

درکار معلومات  ںیم راگرافی۔ اگر اوپر پیںچاہ ےہون ںیشامل نہ کے لئے نا شائشتہ الفاظکے مالزم  یکمپن ای یکمپن ںیم تیشکا

ہے۔ یسے انکار کر سکتکو حل کرنے  تیکے طور پر شکا دیصوابد یاپن یکمپن نہ کی گئی ہوں تو فراہم  



  طریمہ کار

کسٹمر کو  صارف۔ اگر  ابتداء میں کسٹمر سپورٹ سے رابطہ کیا جائے گا اور ںیچاہئ دی جانیطور پر  یریتحر اتیتمام شکا

تو کالئنٹس  ایضرورت ہے تو   یاٹھانے ک دیکو مز تیوہ سمجھتا ہے کہ شکا کنیطرف سے جواب موصول ہوتا ہے ل یک سپورٹ

 شعبہ شکایات براہ راست ایتک بڑھا دے  پارٹمنٹیڈ نسیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ اسے کمپل پارٹمنٹیسپورٹ ڈ

compliance@forexmart.com کرے گا۔ ماتیجانبدارانہ تحم ریسے رابطہ کرے، جو آزادانہ اور غ  

   ہی ذمہ دار ہیں کہ ں دونو لیمحکمہ معاونت اور تعم

کو حل کرنے کے  تیشکا تصدیك ہی۔ گے  ںیکرکی تصدیك  یوصول یک تیکو شکا صارفدنوں کے اندر  ی( کاروبار2پانچ )

 ،یہوں گ التیتفص یکار ک مہیطر کو حل کرنے تیہمارے شکا ںیاور اس م یکرے گ كیتصد یک یکارروائ یلئے درکار ضرور

 كیتصد یکے آپ کے حك ک جنےیمحتسب کو بھ یمال تیشکا تو ںیمطمئن ہ ریسے غ صلےیاور ف صیتشخ یاور اگر آپ ہمار

  کرے گا

اب تک کے  گا تفصیل دے مکمل  یک ماتیجو تحمگے  ںیجیجواب بھ یکو ابتدائ صارفیندنوں کے اندر  ی( کاروبار02پندرہ ) 

   ش بھی کرے گاشکیپ یکوئ ینتائج اور اگر مناسب ہو تو اس کے ازالے ک یبھ یکس

/معاونت کا محکمہ  لیہے تو پھر تعم تایجواب کا جواب د یکنندہ ابتدائ تیشکا عےیجس کے ذر ںیاعتراف: اس صورتحال م دیمز

کرے گا۔ کی تصدیك یوصول یدنوں کے اندر اس جواب ک ی( کاروبار2پانچ )  

جواب  یدنوں کے اندر حتم یروبار( کا71) سیکو ت صارفتو  یمکمل کر لے گ ماتیتحم یاپن یمپنبار جب ک کیجواب: ا یحتم 

شامل  یبھ شکشیپ یحتم یازالہ ک ںیمناسب ہو، اس م اگرشامل ہوگا۔  اور نتیجہکا خالصہ  ماتیتحم یک یکمپن ںیملے گا۔ جواب م

ہے۔ یہوسکت   

 انیوجوہات ب یک ریفسر تاخآ لیتو تعم نہ کر سکےس مسئلے کو حل ہم ا یہفتوں کے بعد بھ 2موصول ہونے کے  تیشکا اگر

 کا تعیناندازے کے مطابك ولت  کیطور پر مطلع کرے گا اور مسئلے کو حل کرنے کے لئے ا یریکرتے ہوئے آپ کو تحر

 کرے گا

طرف  یکنندہ ک تیہفتے ہوں گے۔ اگر شکا 2کے لئے  نےیجواب مل جائے گا تو اس کے پاس جواب د یکنندہ کو حتم تیجب شکا

 حل شدہکو  تیمطمئن ہے تو شکا ریتک وضاحت سے غ یکہ وہ ابھ ہوہوا ہے جس سے ظاہر ہوتا  ںیجواب موصول نہ یسے کوئ

کو واپس  صارفمدت کے اندر  ی( ہفتوں ک2آٹھ ) ادہیسے ز ادہیاور ز گاکرے  ماتیتحم یک تیمحکمہ شکا لیسمجھا جائے گا۔ تعم

 کرے گا۔

کو حل  اتیلابل عمل شکا انداز میںرکھنے اور اس کے مطابك مطلع کرنے کے ساتھ ساتھ مناسب  صارف کو با خبر شہیہم یکمپن

گے  ںیکا مکمل جائزہ ل اتیشکا یبھ یدونوں ضرورت کے مطابك کس لی۔ محکمہ معاونت اور تعمیکوشش کرے گ یکرنے ک

اکاؤنٹ  تجاریکے  صارف کنیمعلومات کو مدنظر رکھتے ہوئے، بشمول ل یبھ یکے اندر موجود کس کارڈیکتابوں اور ر ی)فرم ک

گے۔ ںیتک پہنچ جےیمنصفانہ نت کی( اور اںیجرنل تک محدود نہ  

  گی راز میں رہیںمام شکایت صیغہ ت

 متفرق سواالت

جانا چاہئے۔ کی جانب سے دیامحکمہ معاونت  ںیم ہی فرصت یپہل کا جوابکار سے متعلك سواالت  مہیاس طر  

  رابطہ معلومات

 شعبہ صارفین 



 support@forexmart.com  

تعمیل محکمہ      

compliance@forexmart.com  

: شکایات کا فارم برائے صارفین 0ضمیمہ نمبر   

 صارف کی معلومات

  نام :     اکأونٹ نمبر :

 پتہ :     فون نمبر :

کا مختصر خالصہ:ب: شکایات   

 مالزمین کی تعداد:                                            محکمہ:

)وضاحت، ثبوت، رلم اور حل  ںیکر رہے ہ تیآپ شکا ںیجس کے بارے م ںیوضاحت کر یک سروس ای پراڈکٹبراہ کرم اس 

مہیطر ہزتجومہونے کا    

  کےمدد دے س ںیم کو حل کرنے تیشکا ںیجو ہم ںیکر فراہم زاتیاور متعلمہ دستاو یکرم کوئ براہ

کہ جو اس مسئلہ کے حل میں معأون ہوسکے اویز بھی منسلک کریںہ دستبراہ کرم کوئی کوئی متعلم  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

  

________________________       _______________________  

ستخطصارف کے د         تاریخ و ممام   

 صرف دفتری استعمال کے لئے 

 شکایت کنندہ کا نام …………………………………………………………………… 

 تاریخ وصول .……………

 حوالہ نمبر ..………………

 متعلمہ شعبہ .……………………

 

mailto:support@forexmart.com
mailto:compliance@forexmart.com


  نہیں                                ہاں          :                             جواب صارف کو ابتدائی

 

 تاریخ:  ………………… 

 ابتدائی الدامات

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  نہیں                           ہاں       :کئے گئے الدامات کے حوالے سے صارف کو مطلع کیا 

 

ریخ : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تا  

  مزید الدامات

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

  نہیں                           ہاں       کی : کے حوالے جریفائل جنرل من

ریخ : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تا  

 مسئلہ کو حل میں کئے گئے الدامات کا خالصہ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دار آفیسر کے دستخط ۔۔۔۔ ذمہ  

  تاریخ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔


