
 

 

ਅਕਸਰ ਪ ੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 

 

 
ਤ ਹਾਡੇ ਐਸਪੈਨ (ASPEN) ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

• ਤ ਹਾਡਾ ਐਸਪੈਨ (ASPEN) ਕਾਰਡ ਇੁੱਕ ਕਰੈਡਡਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ। 

 

• ਡਸਰਫ ਹੋਮ ਆਡਫਸ ਹੀ ਤ ਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨ ੂੰ  ਫੂੰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

• ਇਸ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤ ਸੀ ੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ / ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀ ੀਂ 

ਕਰ ਸਕਦੇ। 

 

• ਇਸ ਕਾਰਡ ਨ ੂੰ  ਡਜਸ ਡਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ ਡਸਰਫ ਉਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਕਾ ਕਰਨਾ 

ਤ ਹਾਡੀ ਜ਼ ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨ ੂੰ  ਸ ਰੁੱਡਖਅਤ ਰੁੱਡਖਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। 

 

• ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਡਪੂੰਨ (PIN) ਨੂੰ ਬਰ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਰੁੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ ਰੁੱਡਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚ ੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

 

• ਤ ਸੀ ੀਂ ਸੂੰਪਰਕ-ਰਡਹਤ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾੀਂ ਇੂੰਟਰਨੈੁੱ ਟ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। 

 

• ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਕ ਝ ਚੀਜ਼ਾੀਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਡਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

• ਹੋਮ ਆਡਫਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾੀਂ ਦੀ ਸ ਰੁੱਡਖਆ ਡਵੁੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਰਡ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੀਡਖਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

• ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾੀਂ ਹੇਠਾੀਂ ਦੁੱਸੇ ਅਨ ਸਾਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਡਕਡਰਆਸੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 
 

ਤ ਸੀ ੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਸਪੈਨ (ASPEN) ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ 

• ਤ ਹਾਡੇ ਉਪਲਬਧ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁੱਕ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਲੋਗੋ ਪਰਦਰਡਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆੀਂ ਡਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਦ ਕਾਨਾੀਂ 'ਤੇ ਡਰਟੇਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। 

• ਏਟੀਐਮ (ATM) ਡਜਸ ਨ ੂੰ  ਨਕਦ ਮਸੀਨ ਵੀ ਡਕਹਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਬੈਲੇਂਸ ਨ ੂੰ  ਚੈੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ। 

• ਤ ਸੀ ੀਂ ਨਕਦ ਮਸੀਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੁੱਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਡਧਆਨ ਨਾਲ ਡਕਉ ੀਂਡਕ ਕ ਝ ਨਕਦ ਮਸੀਨਾੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ 
ਵਸ ਲ ਸਕਦੀਆੀਂ ਹਨ। 

• ਤ ਸੀ ੀਂ ਡਸਰਫ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫੂੰਡ ਨ ੂੰ  ਹੀ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੀਜ਼ਾੀਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾੀਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਕ ਕਾਫੀ ਫੂੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਡਕਉ ੀਂਡਕ ਭ ਗਤਾਨ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
 

ਕੀ UK ਡਵੁੱਚ ਮੇਰੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗ  ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ 

• UK ਡਵੁੱਚ ਤ ਹਾਡੇ ਐਸਪੈਨ (ASPEN) ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀ ੀਂ ਵਸ ਲੀ ਜਾੀਂਦੀ। 



 

 

ਆਪਣੇ ਐਸਪੈਨ (ASPEN) ਕਾਰਡ ਨ ੂੰ  ਡਕਡਰਆਸੀਲ ਕਰੋ 

 

 
ਸਾਡੀ 24-ਘੂੰਟੇ ਦੀ ਆਟੋਮੈਡਟਕ ਫੋਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 

 

✓ ਫੋਨ +44 (0) 800 246 1327 

✓ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸਾ ਚ ਣੋ 

✓ ਅੁੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਡਪੂੰਨ (PIN) ਨ ੂੰ  ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਵਕਲਪ 1 ਚ ਣੋ 

✓ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਐਸਪੈਨ (ASPEN) ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਨਮ ਖ ਭਾਗ ਦੇ 16-ਅੂੰਕ ਦੇ ਨੂੰ ਬਰ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੀ ਜਨਮ ਡਮਤੀ ਨ ੂੰ  

ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ 

✓ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੀ ਜਨਮ ਡਮਤੀ 5 ਫਰਵਰੀ 1975 ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਸਰ ਪ ਡਵੁੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀਪੈਡ 

'ਤੇ ਨੂੰ ਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 050275 

 

 
• ਇੁੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤ ਸੀ ੀਂ ਉੁੱਪਰ ਦੁੱਸੇ ਗਏ ਚਰਣਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤ ਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਡਕਡਰਆਸੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

• ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨ ੂੰ  ਡਕਡਰਆਸੀਲ ਕਰਕ,ੇ ਤ ਸੀ ੀਂ ਸਡਹਮਤ ਹ ੂੰਦੇ ਹੋ ਡਕ ਤ ਸੀ ੀਂ ਡਨਯਮ ਅਤੇ ਸਰਤਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਪੜਹ ਡਲਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਮਝ ਚ ੁੱਕੇ ਹੋ। 

 

• ਡਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਐਸਪੈਨ (ASPEN) ਕਾਰਡ ਦੇ ਡਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ੋਅਤੇ ਤ ਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡਤਆਰ 

ਹੈ। 

 
 

 
ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਨ ੂੰ  ਚੈੁੱਕ ਕਰ ੋ

 
 

ਏਟੀਐਮ (ATM) ਨਕਦ ਮਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 
 

✓ ਜੇਕਰ ਤ ਸੀ ੀਂ ਏਟੀਐਮ (ATM) 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਸਪੈਨ (ASPEN) ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕੁੱਢਵਾਉਣ ਲਈ 

ਅਡਧਕਾਰਤ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਪੁੱਕਾ ਕਰ ੋਡਕ ਤ ਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਪਡਹਲਾੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਕਡਰਆਸੀਲ ਹੈ। 

✓ ਏਟੀਐਮ (ATM) ਮਸੀਨ ਡਵੁੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਪਾਓ, ਆਪਣਾ ਡਪੂੰਨ (PIN) ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਬੈਲੇਂਸ ਪ ੁੱਛਡਗੁੱਛ ਨ ੂੰ  

ਚ ਣੋ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡਾ ਬੈਲੇਂਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ (ਪੌਂਡ ਸਟਰਡਲੂੰਗ ਡਵੁੱਚ) ਡਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ 

 

 
ਜਾੀਂ 

 

ਸਾਡੀ 24-ਘੂੰਟੇ ਦੀ ਆਟੋਮੈਡਟਕ ਫੋਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 
 

✓ ਫੋਨ +44 (0) 800 246 1327 

✓ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸਾ ਚ ਣੋ 

✓ ਅੁੱਗੇ ਆਪਣਾ ਬੈਲੇਂਸ ਚੈੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡਵਕਲਪ 2 ਚ ਣੋ 

✓ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਐਸਪੈਨ (ASPEN) ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਨਮ ਖ ਭਾਗ ਦੇ 16-ਅੂੰਕ ਦੇ ਨੂੰ ਬਰ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ 4-ਅੂੰਕ ਦੇ ਡਪੂੰਨ (PIN) 

ਨ ੂੰ  ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ 

✓ ਫੋਨ ਉੁੱਤੇ ਬੈਲੇਂਸ (ਪੌਂਡ ਸਟਰਡਲੂੰਗ ਡਵੁੱਚ) ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 



 

 

ਕਾਰਡਾੀਂ ਦੇ ਗ ੂੰਮ ਹੋਣ ਜਾੀਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ 

 
ਸਾਡੀ 24-ਘੂੰਟੇ ਦੀ ਆਟੋਮੈਡਟਕ ਫੋਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 

 

✓ ਫੋਨ +44 (0) 800 246 1327 

✓ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸਾ ਚ ਣੋ 

✓ ਅੁੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਗ ੂੰਮ ਜਾੀਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਵਕਲਪ 3 ਚ ਣੋ 

✓ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਐਸਪੈਨ (ASPEN) ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਨਮ ਖ ਭਾਗ ਦੇ 16-ਅੂੰਕ ਦੇ ਨੂੰ ਬਰ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ 4-ਅੂੰਕ ਦੇ ਡਪੂੰਨ (PIN) 

ਨ ੂੰ  ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

✓ ਇੁੱਕ ਵਾਰ ਪ ਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਏਟੀਐਮ (ATM) ਅਤੇ ਪੋਸ (POS) ਲੈਣਦੇਣ ਨ ੂੰ  ਬਲੌਕ ਕਰ ਡਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

 
• ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਐਸਪੈਨ (ASPEN) ਕਾਰਡ ਡਮਲ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਅਨਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੂੰਦੇ ਹੋ ਜਾੀਂ 

ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਪਰਵਾਸੀ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਬਰ 0808 8010 503 'ਤੇ 

ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 

 

• ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਡਦਨ ਡਵੁੱਚ 24 ਘੂੰਟ,ੇ ਹਫਤੇ ਡਵੁੱਚ 7 ਡਦਨ ਉਪਲਬਧ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ। 



 

 

ਤ ਹਾਡੇ ਐਸਪੈਨ (ASPEN) ਕਾਰਡ ਲਈ ਡਨਯਮ ਅਤੇ ਸਰਤਾੀਂ 

 

 
• ਇਹ ਡਨਯਮ ਅਤੇ ਸਰਤਾੀਂ ("ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ") Prepaid Financial Services Ltd, Fifth Floor, Langham 

House, 12 Little Portland Street, Marylebone, London, W1W 8BJ ਦ ਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ 

ਹੇਠਾੀਂ ਪਡਰਭਾਡਸਤ ਭ ਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੂੰ  ਡਨਯੂੰਤਡਰਤ ਕਰਦੀਆੀਂ ਹਨ। 

 

• ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਡਵੁੱਚ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਰਤਾੀਂ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇੁੱਥੇ ਡਦੁੱਤੀਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਹਨ: 

http://prepaidfinancialservices.com/en/privacy-policy 

 

• ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨ ੂੰ  ਡਕਡਰਆਸੀਲ ਕਰਕ,ੇ ਤ ਸੀ ੀਂ ਸਡਹਮਤ ਹ ੂੰਦੇ ਹੋ ਡਕ ਤ ਸੀ ੀਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆੀਂ ਸਰਤਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਪੜਹ 

ਡਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਚ ੁੱਕੇ ਹੋ। 

 

• ਡਕਸੇ ਕਰੂੰਸੀ (ਸਟਰਡਲੂੰਗ £) ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਰਕਮ ਜਾੀਂ ਸਥਾਨਕ ਕਰੂੰਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤ ਹਾਡੇ 

ਕਾਰਡ ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

 

• ਸਟਰਡਲੂੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਕਰੂੰਸੀ ਡਵੁੱਚ ਤ ਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗ  ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰੂੰਸੀ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤ ਸੀ ੀਂ ਵਪਾਰੀ ਜਾੀਂ ਏਟੀਐਮ (ATM) ਨਕਦ ਮਸੀਨ ਦ ਆਰਾ 

ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 

https://prepaidfinancialservices.com/en/exchange-rates/ ਉੁੱਤੇ ਦੁੱਸੇ ਅਨ ਸਾਰ ਸਟੈਂਡਰਡ 

ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਦਰਾੀਂ ਲਾਗ  ਹੋਣਗੀਆੀਂ। 

 

• ਤ ਹਾਡੇ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਬੈਲੇਂਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਵਆਜ ਨਹੀ ੀਂ ਡਮਲੇਗਾ। 

 

• ਇਹ ਭ ਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਪਰੀਪੇਡ ਭ ਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਰੈਡਡਟ ਜਾੀਂ ਬੈਂਕ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 

ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਡਕ ਤ ਹਾਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਕਸੇ ਵੀ ਲਾਗ  ਫੀਸਾੀਂ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੈਲੇਂਸ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

 

• ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਵਪਾਰੀ ਡਕਸੇ ਵੀ ਭ ਗਤਾਨ ਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾੀਂ 

ਇਲੈਕਟਰਾਡਨਕ ਅਡਧਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਡਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡਕਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਇਲੈਕਟਰਾਡਨਕ ਅਡਧਕਾਰ ਪਰਾਪਤ 

ਨਹੀ ੀਂ ਹੋ ਡਰਹਾ, ਤਾੀਂ ਤ ਸੀ ੀਂ ਆਪਣੇ ਭ ਗਤਾਨ ਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਡਵੁੱਚ ਅੁੱਗੇ ਨਹੀ ੀਂ ਵੁੱਧ ਸਕੋਗੇ। 

 

• ਅਸੀ ੀਂ ਭ ਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਦੀ ਡਕਸੇ ਵੀ ਅਡਜਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੂੰ  ਅਡਧਕਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ ਜੋ ਇਨਹਾੀਂ 

ਡਨਯਮਾੀਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾੀਂ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੂੰਨਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ ਹਨ ਡਕ ਤ ਸੀ ੀਂ 

ਜਾੀਂ ਤੀਜੀ ਡਧਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾੀਂ ਭ ਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਰਕਨ ੂੰ ਨੀ ਜਾੀਂ 

ਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹ ੇਹੋ। 

 

• ਡਜੁੱਥੇ ਵੀ ਉਡਚਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀ ੀਂ ਡਕਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਡਧਰ ਲਈ, ਡਜੁੱਥੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਦਾ ਮਨੀ ਲਾੀਂਡਡਰੂੰਗ ਜਾੀਂ ਅੁੱਤਵਾਦ ਲਈ 

ਡਵੁੱਤ ਦੇਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾੀਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਡਧਕ ਗਤੀਡਵਧੀਆੀਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲੁੱਗੇਗਾ, ਤ ਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਦੇਣ ਤੋਂ 

ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ। 

 

• ਕ ਝ ਹਾਲਤਾੀਂ ਡਵੁੱਚ ਵਪਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਕ ਤ ਹਾਡਾ ਉਪਲਬਧ ਬੈਲੇਂਸ ਭ ਗਤਾਨ ਦੀ 

ਰਕਮ ਨ ੂੰ  ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਰਕਮ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ ਉਪਲਬਧ ਬੈਲੇਂਸ ਉੁੱਤੇ ਇੁੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ 

ਡਵੁੱਚ ਡਕਰਾਏ ਦੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਡਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਡਵੁੱਚ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਤ ਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਉੁੱਤੇ ਪਡਹਲਾੀਂ ਤੋਂ 

ਹੀ ਅਡਧਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤ ਸੀ ੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁੱਕ ਇਨਹਾੀਂ ਫੂੰਡਸ ਨ ੂੰ  ਐਕਸੈਸ ਨਹੀ ੀਂ ਸਕੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦਾ 

ਭ ਗਤਾਨ ਪ ਰਾ ਨਹੀ ੀਂ ਹ ੂੰਦਾ ਜਾੀਂ ਵਪਾਰੀ ਵਲੋਂ  ਇਸ ਨ ੂੰ  ਛੁੱਡਡਆ ਨਹੀ ੀਂ ਜਾੀਂਦਾ ਡਜਸ ਡਵੁੱਚ 30 ਡਦਨ ਲੁੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

• ਕ ਝ ਵਪਾਰੀ ਸਾਇਦ ਸਾਡੀ ਭ ਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਭ ਗਤਾਨ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਣਗੇ। ਇਹ 

ਤ ਹਾਡੀ ਜ਼ ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਡਕ ਹਰੇਕ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾੀਂਚ ਕਰ।ੋ ਅਸੀ ੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਦੇ 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਸਾਡੀ ਭ ਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭ ਗਤਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

http://prepaidfinancialservices.com/en/privacy-policy
https://prepaidfinancialservices.com/en/exchange-rates
https://prepaidfinancialservices.com/en/exchange-rates


 

 

• ਤ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਡਕਸੇ ਵਪਾਰੀ ਡਵਚਕਾਰ ਹੋਏ ਡਕਸੇ ਡਵਵਾਦ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਡਵੁੱਚ, ਬਸਰਤੇ ਤ ਸੀ ੀਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਸੂੰਤ ਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਡਕ ਤ ਸੀ ੀਂ ਡਵਵਾਦ ਦੇ ਹੁੱਲ ਲਈ ਪਡਹਲਾੀਂ ਹੀ ਸੂੰਬੂੰਡਧਤ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਅਸੀ ੀਂ ਡਜਸ ਹੁੱਦ ਤੁੱਕ 

ਉਡਚਤ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਉੁੱਥੋਂ ਤੁੱਕ ਤ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਡਸਸ ਕਰਾੀਂਗੇ। ਡਜੁੱਥੇ ਕਾਰਡ ਡਕਸੇ ਭ ਗਤਾਨ ਲਈ 

ਵਰਡਤਆ ਡਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਹੁੱਲਯੋਗ ਡਵਵਾਦ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਅਡਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਡਵੁੱਚ ਤ ਸੀ ੀਂ ਭ ਗਤਾਨ 

ਲਈ ਜ਼ ੂੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਡਸੁੱਧੇ ਸੂੰਬੂੰਡਧਤ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

 

• ਤ ਸੀ ੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਪੂੰਨ (PIN) ਨ ੂੰ  ਸ ਰੁੱਡਖਅਤ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ ੂੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। 

 

• ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਡਪੂੰਨ (PIN) ਨ ੂੰ  ਸ ਰੁੱਡਖਅਤ ਰੁੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਜਾੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਰ ਦੇ 

ਡਕਸੇ ਵੀ ਡਰਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ੀਂ ਰੁੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਨ ੂੰ  ਦੁੱਸਣਾ ਨਹੀ ੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। 

 

• ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਡਕ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਨ ੂੰ  ਤ ਹਾਡੇ ਖਾਤ ੇਜਾੀਂ ਕਾਰਡ ਸ ਰੁੱਡਖਆ ਦੇ ਵੇਰਡਵਆੀਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  

ਤ ਰੂੰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

• ਤ ਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਉੁੱਤੇ ਡਮਆਦ ਪ ੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਮਹੀਨੇ / ਸਾਲ ਦੇ ਸਰ ਪ ਡਵੁੱਚ)। ਇੁੱਕ ਵਾਰ ਡਮਆਦ 

ਪ ੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰਡ ਨ ੂੰ  ਵਰਡਤਆ ਨਹੀ ੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

 

• ਪੀਐਫਐਸ (PFS) ਅਤੇ ਹੋਮ ਆਡਫਸ ਕੋਲ ਅਡਧਕਾਰ ਹੈ ਡਕ ਉਹ ਤ ਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ 

ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਡਮਆਦ ਪ ੁੱਗੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

• ਪੀਐਫਐਸ (PFS) ਅਤੇ ਹੋਮ ਆਡਫਸ ਤ ਹਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਭ ਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੂੰ  ਸਮ ੁੱਚੇ ਜਾੀਂ ਅੂੰਸਕ ਰ ਪ ਡਵੁੱਚ, ਜਾੀਂ 

ਡਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਨ ੂੰ  ਡਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮਾਪਤ ਜਾੀਂ ਮ ਅੁੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ: 

 

o ਸੂੰਬੂੰਡਧਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਪਰਣਾਲੀ(ਆੀਂ) ਡਵੁੱਚ ਕੋਈ ਤਰ ਟੀ ਜਾੀਂ ਅਸਫਲਤਾ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ 
 

o ਅਸੀ ੀਂ ਉਡਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂੰਨਦੇ ਹਾੀਂ ਡਕ ਤ ਸੀ ੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾੀਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਭ ਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ 

 

o ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਬੈਲੇਂਸ ਨ ੂੰ  ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾੀਂ ਦ ਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

o ਸਾਨ ੂੰ  ਅੂੰਦੇਸਾ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ ਡਕ ਤ ਸੀ ੀਂ ਗਲਤ ਜਾੀਂ ਗ ੂੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 
 

o ਸਾਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ, ਜਾੀਂ ਪ ਡਲਸ ਜਾੀਂ ਡਕਸੇ ਵੀ ਸੂੰਬੂੰਡਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾੀਂ ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ 

ਦੀ ਲੋੜ ਅਨ ਸਾਰ ਅਡਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

 

o ਤ ਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਣਅਡਧਕਾਰਤ ਜਾੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਜਾੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੂੰਦੇਸਾ ਹੈ ਜਾੀਂ 

ਕੋਈ ਅਣਅਡਧਕਾਰਤ ਜਾੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇੁੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨ ੂੰ  ਸ ਰ  ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਡਕਸੇ ਵੀ ਸ ਰੁੱਡਖਆ 

ਡਵਸੇਸਤਾਵਾੀਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ 

 

o ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੂੰਨਣ ਦੇ ਉਡਚਤ ਆਧਾਰ ਹਨ ਡਕ ਤ ਸੀ ੀਂ ਕੋਈ ਪਰਡਤਬੂੰਡਧਤ ਜਾੀਂ ਗੈਰਕਨ ੂੰ ਨੀ ਗਤੀਡਵਧੀ ਕਰ 

ਰਹ ੇਹੋ 

 

o ਅਸੀ ੀਂ ਤ ਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਜਾੀਂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਡਧਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤ ਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਜਾੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ 

ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਡਵੁੱਚ ਅਸਮਰੁੱਥ ਹਾੀਂ 

 

• ਤ ਸੀ ੀਂ ਸਡਹਮਤ ਹੋ ਡਕ ਤ ਸੀ ੀਂ ਭ ਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਦੀ ਗੈਰਕਨ ੂੰ ਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਦ ਆਰਾ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਭ ਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਦੀ ਅਡਜਹੀ ਗੈਰਕਨ ੂੰ ਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾੀਂਦੇ ਡਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਜਾੀਂ ਕਾਰਵਾਈ 

ਡਵਰ ੁੱਧ ਸਾਨ ੂੰ  ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਡਹਮਤ ਹੋ। 

 

• ਤ ਸੀ ੀਂ ਵਪਾਰੀਆੀਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੁੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾੀਂ ਖ ਦ ਜ਼ ੂੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਇਸ ਤਰਹਾੀਂ ਦੇ ਡਵਵਾਦਾੀਂ ਦੀ 

ਡਨਗਰਾਨੀ ਜਾੀਂ ਡਵਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀ ੀਂ ਅਡਧਕਾਰ ਰੁੱਖਦੇ ਹਾੀਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ। 

 

• ਜੇ ਤ ਸੀ ੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਕਸੇ ਡਵਵਾਦ ਨ ੂੰ  ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹ ੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਪਡਹਲੀ ਸਡਥਤੀ ਡਵੁੱਚ, ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਪਡਹਲੇ ਸੂੰਚਾਰ ਵਜੋਂ 

ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਫਰਸਟ ਡਰਸਪਾੀਂਸ ਸੈਂਟਰ 0808 8010 503 ਨਾਲ ਡਸੁੱਧੀ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 



 

 

ਡਜੁੱਥੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਐਫਆਰਸੀ (FRC) ਟੀਮ ਦੇ ਸਦੁੱਸ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਤ ਹਾਡੀ ਸਮੁੱਡਸਆ ਨ ੂੰ  

ਤ ਰੂੰਤ ਅਤੇ ਡਨਰਪੁੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ ਰੀ ਕੋਡਸਸ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਐਮਐਚ ਐਫਆਰਸੀ (MH 

FRC) ਟੀਮ ਸਮੁੱਡਸਆ ਨ ੂੰ  ਹੁੱਲ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾੀਂ ਉਹ ਤ ਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨ ੂੰ  ਹੋਮ ਆਡਫਸ ਦੀ ਐਸਪੈਨ (ASPEN) 

ਟੀਮ ਨ ੂੰ  ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਡਫਰ ਇਸ ਸਮੁੱਡਸਆ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਭਾਲਣਗੇ। 

 

• ਜੇਕਰ ਤ ਸੀ ੀਂ ਪੀਐਫਐਸ (PFS) ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਵਲੋਂ  ਜਵਾਬ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਖ ਸ ਨਹੀ ੀਂ ਹੋ, ਤਾੀਂ 

ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਐਫਆਰਸੀ (FRC) ਟੀਮ ਦੇ ਸਦੁੱਸ ਨਾਲ ਡਸੁੱਧੇ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਫਸਟ 

ਡਰਸਪਾੀਂਸ ਸੈਂਟਰ 0808 8010 503 ਉੁੱਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ,ੋ ਜੋ ਤ ਹਾਡੀ ਡਸਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  

ਪੀਐਫਐਸ (PFS) ਡਸਕਾਇਤ ਫੂੰਕਸਨ ਨ ੂੰ  ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਡਫਰ ਡਸਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਮ ੜ-

ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। 

 

• ਇੁੱਕ ਵਾਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਸਾਡੀ ਡਸਕਾਇਤ ਟੀਮ ਇਸਦੀ ਜਾੀਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤ ਸੀ ੀਂ ਐਮਐਚ ਐਫਆਰਸੀ (MH 

FRC) ਟੀਮ ਵਲੋਂ  ਡਸਕਾਇਤ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ 5 ਡਦਨਾੀਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਵਾਬ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਡਸਕਾਇਤ ਨ ੂੰ  8 ਡਦਨਾੀਂ ਬਾਅਦ 

ਯ ਕੇਵੀਆਈ (UKVI) ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਡਨਗਰਾਨੀ ਕਰਣਗੇ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ 

ਅਸੀ ੀਂ ਡਸਕਾਇਤ ਨ ੂੰ  ਹੁੱਲ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾੀਂ ਅਸੀ ੀਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਡਸਕਾਇਤ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ 15 ਡਦਨ ਬਾਅਦ, ਅੁੱਗੇ ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾੀਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਡਮਤੀ ਵੀ ਤੈਅ 

ਕਰਾੀਂਗੇ, ਜੋ ਡਸਕਾਇਤ ਡਮਲਣ ਦੇ 35 ਡਦਨਾੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਹੀ ੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਡਸਕਾਇਤ ਦੀ ਟੀਮ ਤ ਹਾਡੀ ਡਸਕਾਇਤ ਦਾ ਹੁੱਲ ਕਰਨ ਡਵੁੱਚ ਅਸਮਰੁੱਥ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਸੀ ੀਂ 

ਆਪਣੀ ਡਸਕਾਇਤ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਅੁੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹ ੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਊਥ ਕੀ ਪਲਾਜ਼ਾ, 183 ਮਾਰਸ ਵਾਲ, 

ਲੂੰਡਨ, E14 9SR ਡਵਖੇ ਫਾਈਨੈਂਸਲ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸਰਡਵਸ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ ਫਾਈਨੈਂਸਲ ਓਮਬਡਸਮੈਨ 

ਸਰਡਵਸ ਵਲੋਂ  ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇੁੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: https://www.financial-

ombudsman.org.uk/ 

 

• ਪੀਐਫਐਸ (PFS) ਰਡਜਸਟਰੇਸਨ ਨੂੰ ਬਰ Z1821175 ਦੇ ਤਡਹਤ ਯ ਕੇ (UK) ਡਵੁੱਚ ਸ ਚਨਾ ਕਡਮਸਨਰ ਦਾ ਆਡਫਸ 

ਨਾਲ ਇੁੱਕ ਰਡਜਸਟਰਡ ਡੇਟਾ ਕੂੰਟਰੋਲਰ ਹੈ। 

 

• ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜ ੜੀਆੀਂ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤ ਹਾਡੀ ਸਡਹਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾੀਂ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐੀਂਟੀ-

ਮਨੀ ਲਾੀਂਡਡਰੂੰਗ ਕਨ ੂੰ ਨ ਜਾੀਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂੰਗਠਨ ਦੀਆੀਂ ਸਾਡੀਆੀਂ ਜ਼ ੂੰਮੇਵਾਰੀਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਤ ਹਾਡੇ 

ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਡਧਤ ਡਨੁੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨ ੂੰ  ਇਕੁੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ। 

 

• ਤ ਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨ ੂੰ  ਇੁੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤ ਹਾਡੀ ਸਡਹਮਤੀ ਮੂੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਜਾੀਂ 

ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਡਧਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਸੀ ੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨ ੂੰ  ਇਕੁੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਲਈ 

ਸਡਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਅਸੀ ੀਂ ਡਵੁੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਵਾਲੀ ਸੂੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆੀਂ ਜ਼ ੂੰਮੇਵਾਰੀਆੀਂ 

ਕਰਕ ੇਸੇਵਾ ਨ ੂੰ  ਬੂੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਡਧਕਾਰ ਸ ਰੁੱਡਖਅਤ ਰੁੱਖਦੇ ਹਾੀਂ। 

 

• ਅਸੀ ੀਂ ਤ ਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਮਨੀ ਲਾੀਂਡਡਰੂੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਨਯਮਾੀਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੂੰਗਠਨਾੀਂ ਨਾਲ ਤ ਹਾਡੇ ਡਨੁੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਖ ਲਾਸਾ ਜਾੀਂ ਜਾੀਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ। ਸਾਡੀ ਪ ੁੱਛਡਗੁੱਛ ਦਾ ਡਰਕਾਰਡ ਤ ਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਡਵੁੱਚ ਰੁੱਖ ਡਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

• ਤ ਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਡਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀ ੀਂ ਤ ਹਾਡੇ ਡਨੁੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨ ੂੰ  ਪੀਐਫਐਸ (PFS) ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ 

ਤੀਜੀ ਡਧਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾਵਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਅੁੱਗੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ। ਡਜਹੜੀ ਵੀ ਤੀਜੀ ਡਧਰ ਡਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀ ੀਂ ਤ ਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਸਾੀਂਝਾ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ ਉਹ ਤ ਹਾਡੇ ਵੇਰਡਵਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਰੁੱਡਖਅਤ ਰੁੱਖਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਤ ਹਾਨ ੂੰ  

ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਸੇਵਾ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੂੰਦ ਹੈ। 

 

• ਅਸੀ ੀਂ ਇਹਨਾੀਂ ਡਨਯਮਾੀਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾੀਂ ਨ ੂੰ  (ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾੀਂ ਸਮੇਤ) ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾੀਂ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ। ਡਕਸੇ 

ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾੀਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ੀਂ ਜਾੀਂ ਐਸਐਮਐਸ (SMS) ਦ ਆਰਾ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ 2 

ਮਹੀਨੇ ਪਡਹਲਾੀਂ ਦੇ ਡਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

• ਤ ਹਾਡੇ ਫੂੰਡਸ ਨ ੂੰ  ਖਾਸਕਰ ਤ ਹਾਡੇ ਪਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀ ੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨ ੂੰ  ਰੀਡਡਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ, 

ਗਾਹਕ ਫੂੰਡਸ ਖਾਤੇ ਡਵੁੱਚ ਰੁੱਡਖਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੂੰਡਸ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦ ਆਰਾ ਸ ਰੁੱਡਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਡਕਸੇ ਅਸੂੰਭਾਵੀ 

ਸਡਥਤੀ ਡਵੁੱਚ ਪਰੀਪੇਡ ਡਵੁੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਡਦਵਾਲੀਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਈ-ਮਨੀ ਫੂੰਡਸ ਸ ਰੁੱਡਖਅਤ ਹ ੂੰਦੇ ਹੈ। 

https://www.financial-ombudsman.org.uk/
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