
 

 

ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት 

 

 
ብዛዕባ ናይ ኣስፐን ካርድኻ ሓባሬታ 

 

• እዚ ናይ ኣስፐን ካርድኻ ናይ ክሬዲት ካርድ ኣይኮነን። 

 

• ናብ ካርድኻ ገንዘብ ከእቱ ዝኽእል ሆም ኦፊስ ጥራሕ እዩ። 

 

• እዚ ካርድ እዚ ምሳኡ ዝተኣሳሰረ ናይ ባንኪ ሒሳብ ዘይብሉ ብምዃኑ፣ ንሱ ተጠቒምካ ክፍሊታት ክትልእኽ/ክትቅበል ኣይትኽእልን 
ኢኻ። 

 

• እዚ ካርዲ እዚ በቲ ተጠቃሚኡ ተባሂሉ ዝተመደበ ሰብ ጥራሕ እዩ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዝኽእል። እዚ ካርዲ እዚ ውሑስ ብዝኾነ 
መልክዑ ናይ ምሓዝ ሓላፍነት ናትካ እዩ። 

 

• ነቲ PIN ኣብ ኣዕምሮኻ ብምሓዝ ውሕስናኡ ንምሕላው ስጉምቲ ክትወስድ ኣለካ። 

 

• ንኽክእ ዘይብሎም፣ ናይ ቴሌፎን ወይ ናይ ኢንተርኔት ክፍሊታት ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ። 

 

• ካርድኻ ተጠቒምካ ዝተወሰኑ ሸቐጣት ወይ ኣገልግሎታት ካብ ምግዛእ ክትእገድ ትኽእል ኢኻ። 

 

• እቲ ሆመ ኦፊስ ናይ ኣገልግሎት ተጠቀምትና ካብ ምጭብርባር ንምሕላውን፣ ውሕስናኦም ንምሕላው ክሕግዝ ክብል ናይ ካርድ 

ኣጠቓቕማ ገምጋም ከካይድ ይኽእል እዩ። 

 

• ካርድኻ ቅድሚ ምጥቃም ምጅማርካ በቲ ኣብ ታሕቲ ተገሊጹ ዘሎ መሰረት ካርድኻ ስራሕ ክተጀምሮ ኣለካ። 

 
 

ናይ ኣስፐን ካርድኻ ነዞም ዝስዕቡ ጉዳያት ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ 

• ኣብ መብዛሕትኦም ናይ ማስተር ካርድ ሎጎ ዝለጠፉ መደብራት ክሳብ እቲ ካርድኻ ዘለዎ ተረፍ መጠን ገንዘብን ናይ ችርቻሮ 
ሸቐጣት ክፍሊት ምፍጻም። 

• ኣብቲ ATM፣ ወይ ናይ ገንዘብ ማሽን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ተጠቒምካ ዝተረፈካ ናይ ገንዘብ መጠን ፍለጥ። 

• ካብ ናይ ገንዘብ ማሽን ገንዘብ ክተውጽእ ትኽእል ኢኻ ይኹን ደኣ እምበር ገለ ናይ ገንዘብ ማሽናት ነዚ ክፍሊት ከኸፍሉ ስለ 
ዝኽእሉ ጥንቃቐ ክትገብር ኣለካ። 

• ኣብ'ቲ ካርዲ ዘሎ ተረፍ ገንዘብ ጥራሕ ኢኻ ክትጥቀም ትኽእል። ሸቐጣት ቅድሚ ምግዛእኻ እኹል ገንዘብ ከምዘለካ ክትፈልጥ ኣለካ 

ምኽንያቱ ድማ ክፍሊታት ክቋረጹ ይኽእሉ እዮም። 

 
 

ካርደይ ኣብ UK ኣብ ዝጥቀመሉ ግዜ ናይ ገንዘብ ዝውውር ክፍሊታት ይሰርሑ ድዮም? 

• ናይ ኣስፐን ካርድኻ ኣብ UK ኣብ እትጥቀመሉ ግዜ ናይ ገንዘብ ዝውውር ክፍሊታት ኣይክህልዉን እዮም። 



 

 

ናይ ኣስፐን ካርድኻ ስራሕ ኣጀምሮ 

 

 
ናይ 24-ሰዓታት ኣውቶማቲክ ዝኾነ ናይ ስልኪ ኣገልግሎት ብምጥቃም 

 

✓ ደውሉ +44 (0) 800 246 1327 

✓ እቲ ትደልዮ ቋንቋ ምረጽ 

✓ ቀጺልካ፣ መማረጺ 1 ብምምራጽ ናይ PIN ቁጽርኻ ምግላጽ 

✓ ኣብ'ቲ ገጽ እቲ ናይ ኣስፐን ካርድ ዝርከብ በዓል 16-ኣሃዝ ቁጽሪን ዝተወለድካሉ ዕለትን ንኽተእቱ ክትሕተት ኢኻ 

✓ ዝተወለድካሉ ዕለት ፌብሩዋሪ 5 1975እንተኾይኑ ንኣብነት፣ ነተን ኣብ ናይ ቁጽሪ መጽሓፊኻ ዝርከባ ቁጽሪታት በዚ ቀጺሉ 

ዘሎ መልክዕ ክትእትወን ኣለካ፡ 050275 

 

 
• ነትን ኣብ ላዕሊ ዝተገለጻ ደረጃታት ምስ ኣማላእኻ፣ ካርድኻ ስራሕ ክጅምር እዩ። 

 

• ካርድኻ ስራሕ ክጅምር ብምግባርካ፣ ነቲ ኩነታት ውዕል ኣንቢብካ ከምዝተረደኣኻ ትሰማማዕ ኣለኻ ማለት እዩ። 

 

• ብኽብረትካ ኣብ ድሕሪት ገጽ እቲ ኣስፐን ካርድ ፈርም እሞ ካርድኻ ድማ ንስራሕ ድሉዊ እዩ ማለት እዩ። 

 
 

 
ኣብ ካርድኻ ዘሎ ተረፍ ገንዘብ ክንደይ ከምዝኾነ ፍለጥ 

 
 

ናይ ገንዘብ ማሽን ATM ብምጥቃም 
 

✓ እንተደኣ ናይ ኣስፐን ካርድኻ ተጠቒምካ ኣብ ATM ገንዘብ ንኽተውጽእ ሕጋዊ ፍቓድ ተዋሂቡካ ኮይኑ፣ ብኽብረትካ 

እቲ ካርድኻ ኣቀዲሙ ስራሕ ክጅምር ከምዝተገበረ ኣረጋግጽ። 

✓ ካርድኻ ናብቲ ናይ ATM ማሽን ኣእትዎ፣ ናይ PIN ቁጽርኻ ኣእትው፣ ድሕሪኡ Balance Inquiry ዝብል መማረጺ 

ብምምራጽ እቲ ዘለካ ተረፍ መጠን ገንዘብ ብ (ፓውንድ ስተርሊንግ) ኣብ'ቲ ስክሪን ክወጽእ እዩ 

 

 
ወይ 

 
ናይ 24-ሰዓታት ኣውቶማቲክ ዝኾነ ናይ ስልኪ ኣገልግሎት ብምጥቃም 

 

✓ ደውሉ +44 (0) 800 246 1327 

✓ እቲ ትደልዮ ቋንቋ ምረጽ 

✓ ቀጺሉ፣ ተረፍ መጠን ገንዘብካ ንምፍላጥ መማረጺ 2 ምረጽ 

✓ ኣብ'ቲ ናይ ገጽ እቲ ናይ ኣስፐን ካርድ ዝርከብ በዓል 16-ኣሃዝ ቁጽሪን እቲ በዓል 4-ኣሃዝ ናይ PIN ኮድን ክተእትው 
ክትሕተት ኢኻ 

✓ እቲ ዘለካ ተረፍ መጠን ገንዘብ ብ (ፓውንድ ስተርሊንግ) ኣብ ስልኪ ክግለጽ እዩ 



 

 

ዝጠፍአ ወይ ዝተሰረቐ ካርድ ኣብ ዝህሉ ሪፖርት ግበር 

 
ናይ 24-ሰዓታት ኣውቶማቲክ ዝኾነ ናይ ስልኪ ኣገልግሎት ብምጥቃም 

 

✓ ደውሉ +44 (0) 800 246 1327 

✓ እቲ ትደልዮ ቋንቋ ምረጽ 

✓ ቀጺሉ፣ ዝጠፍአካ ወይ ዝተሰረቐካ ካርድ ሪፖርት ንምግባር መማረጺ 3 ምረጽ 

✓ ኣብ'ቲ ናይ ገጽ እቲ ናይ ኣስፐን ካርድ ዝርከብ በዓል 16-ኣሃዝ ቁጽሪን እቲ በዓል 4-ኣሃዝ ናይ PIN ኮድን ክተእትው 
ክትሕተት ኢኻ። 

✓ እዚ ምስተዛዘመ፣ ኩሎም ናይ ATM ይኹኑ ናይ POS ናይ ገንዘብ ዝውውራት ክእገዱ እዮም። 

 

 
• እንተደኣ እቲ ናይ ኣስፐን ካርድኻ ረኺብካዮን መሊስካ ክተኽፍቶ ደሊኻን ወይ መተካእታ ካርድ እንተደሊኻ፣ ናብ 0808 8010 

503 ብምድዋል ን ናይ ስደተኛ ሓገዝ ኣዘራርብ። 

 

• እቲ መስመር ስልኪና ኣብ መዓልቲ 24 ሰዓታት፣ 7 መዓልቲታት ኣብ ሰሙን ክፉት እዩ። 



 

 

ናይ ኣስፐን ካርድኻ ውዕልን ስምምዕነትን 

 

 
• እቶም ውዕልን ስምምዕነትን ("ስምምዓት") እቶም ኣብ ታሕቲ ዝተገለጹ ብ Prepaid Financial Services Ltd, Fifth 

Floor, Langham House, 12 Little Portland Street, Marylebone, London, W1W 8BJ ኣቢሎም 

ዝቐርቡ ናይ ክፍሊት ኣገልግሎታት ኣጠቓቕማ ዘመሓድሩ እዮም። 

 

• እዚ ስምምዕነት እዚ እቲ ኣብ፡ http://prepaidfinancialservices.com/en/privacy-policy ዝርከብ ናይ 

ብሕታውነት ፖሊሲና ውዕል እውን ዘካተተ እዩ 

 

• ካርድኻ ስራሕ ክጅምር ብምግባር፣ ናይ እዚ ስምምዕነት እዚ ውዕላት ኣንቢብካ ዝተረዳእኻ ምዃንካ ትሰማማዕ ኣለኻ ማለት እዩ። 

 

• ብዛዕባ ባጤራ (ስተርሊንግ £) ምጥቃስ ክበሃል እንከሎ ማዕረ እቲ ካርድኻ እተመደበሉ ዓዲ ገንዘብ ወይ ባጤራ ማለት ኢዩ። 

 

• ዝኾነ ካብ ስተርሊንግ ወጻኢ ብዝኾነ ባጤራ ኣብ ካርድኻ ዝግበር ናይ ገንዘብ ዝውውር፣ ኣብቲ ሰዓት ኣብ ስራሕ ብዘሎ ናይ ባጤራ 

ቅያር ሒሳብ ኣቢልካ ናይ ባጤራ ምቕያር ዝደሊ እዩ። እንተደኣ በቲ ነጋዳይ ወይ ብ ATM ናይ ገንዘብ ማሽን ዝቐረበልካ ናይ ባጤራ 

ቅያር ሒሳብ ዘይተሰማማዕኻ ኾይንካ፣ ኣብዚ ቀጺሉ ዘሎ መረበብ ሓበሬታና ብዝተገለጾ መሰረት እቲ ስሩዕ ናይ ማስተር ካርድ ዋጋ 

ኣብ ስራሕ ክውዕል እዩ https://prepaidfinancialservices.com/en/exchange-rates/። 

 

• እቲ ኣብ ካርድኻ ዘሎ ተረፍ መጠን ገንዘብ ዝኾነ ዓይነት ወለድ ኣይክሕሰበሉን እዩ። 

 

• እቶም ናይ ክፍሊት ኣገልግሎታት ናይ ክሬዲት ወይ ናይ ባንክ ምህርቲታት እንተይኮኑ ናይ ቅድመ ክፍሊት ኣገልግሎታት እዮም፣ በዚ 

ድማ፣ ዝኾኑ ዓይነት ናይ ገንዘብ ዝውውራት ወይ ዝኾኑ ዓይነት ተግባራዊ ዝግበሩ ክፍሊታት ቅድሚ ምኽፋልካ ኣብ ካርድኻ እኹል 

ተረፍ መጠን ገንዘብ ከምዘለካ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክተረጋግጽ ኣለካ። 

 

• ንዓርስና ይኹን ንዓኻ ካብ ምጭብርባር ንምሕላው፣ ነጋዶታት ዝኾነ ዓይነት ክፍሊት ቅድሚ ምስላጦም ኤሌክትሮኒካዊ ፍቓድ ክሓቱ 

ይኽእሉ እዮም። እንተደኣ እቲ ነጋዳይ ናይ ኤሌክትሮኒክ ፍቓድ ክረክብ እንተዘይክኢሉ፣ ክፍሊትካ ዘይክትፍጽም ትኽእል ኢኻ። 

 

• እቶም ነዞም ውዕልን ስምምዕነታትን ናይ ምግሃስ ተኽእሎ ዘለዎም ዝኾኑ ዓይነት ናይ ክፍሊት ኣገልግሎታት ኣብ ዝህልዉሉ ወይ 

ንስኻ ወይ ሳልሳይ ወገን ናይ ምጭብርባር ስራሕቲ ወይ ካልኦት ዘይሕጋዊ ወይ ዘይፍቀዱ ናይ ክፍሊት ኣገልግሎት ኣጠቓቕማታት 

ፈጺምኩም ኢኹም ወይ ናይ ምፍጻም ትልሚ ኣለኩም ኢልና ንምጥርጣር ምኽኒያታዊ መሰረት ኣብ ዝህልወና ዝኾነ ዓይነት ናይ 

ክፍሊት ኣገልግሎት ኣጠቓቕማ ፍቓድ ክንነጽግ ንኽእል ኢና። 

 

• ኣግባብ ኣብ ዝኾነሉ፣ ዝኾነ ሳልሳይ ወገን ናይ ገንዘብ ሕጽቦ ወይ ናይ ግብረ ሽበራ ገንዘባዊ ደገፍ፣ ምጭብርባር ወይ ካሊእ ናይ 

ወንጀል ተግባራት የካይድ ኣሎ ኢልና ኣብ እንሓስበሉ፣ ናብ ሒሳብካ ንምርካብ ዝግበር ሕቶ ፍቓድ ክንእግድ ንኽእል ኢና። 

 

• ኣብ ገለ ኩነታት ነጋዶታት እቲ ዘለካ ተረፍ መጠን ገንዘብ ነቲ ክፍሊት መጠን ንምሽፋን እኹል ምዃኑ መረጋገጺን ትሑዝ ንክኸውንን 

ክሓቱ ይኽእሉ እዮም። ከም ኣብነታት ድማ ናይ መኪናታትን ናይ ሆቴላትን ክራይ የካትት። ሓደ ነጋዳይ ኣብ ሒሳብካ ቅድመ ፍቓድ 

ሕቶ ኣብ ዝቀርበሉ ግዜ፣ እቲ ክፍሊት ክሳብ ዝዛዘም ወይ በቲ ነጋዳይ ክሳብ ዝስደድ፣ ነዚ ገንዘብ እዚ ክትጥቀም ኣይክትኽእልን 

ኢኻ፣ እዚ መስርሕ ድማ ክሳብ 30 መዓልቲታት ክወስድ ይኽእል። 

 

• ገለ ነጋዶ ብናይ ክፍሊት ኣገልግሎትና ክፍሊታት ዘይክቕበሉ ይኽእሉ እዮም። ሕድሕድ ነጋዳይ ዘለዎ ፖሊሲ ናይ ምርግጋጽ ሓላፍነት 

ናትካ እዩ። እንተደኣ ሓደ ነጋዳይ ናይ ክፍሊት ኣገልግሎታትና ተጠቒምካ ዝግበሩ ክፍሊታት ኣይቅበልን ኢሉ ንሕና እንወስዶ 

ሓላፍነት የለን። 

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


 

 

• ኣብ ሞንጎኻን ኣብ ነጋዳይን ንዝፍጠር ዝኾነ ዓይነት ጎንጺ ብዝምልከት፣ ነቲ ምስ እቲ ነጋዳይ ዝተፈጠረ ጎንጺ ንምፍታሕ ዝከኣለካ 

ኩሉ ከምዝገበርካ ምስ ሓበርካናን ምስ ኣምንናሉን፣ ብዝተኽኣለ መጠን ክንሕግዘካ ክንፍትን ኢና። እቲ ካርዲ ክፍሊት ንምግባር ኣብ 

ጥቕሚ ኣብ ዝወዓለሉ ግዜ ምስ ነጋዳይ ክፍታሕ ዘይኽእል ጎንጺ እንተተፈጢሩ፣ ነቲ ክፍሊት ናይ ምኽፋል ሓላፍነት ናትካ እዩ 

ብተወሳኺ ድማ ነዚ ዝተፈጠረ ጎንጺ ምስ እቲ ነጋዳይ ብቐጥታ ክትፈትሖ ኣለካ። 

 

• ናይ ካርድኻን PIN ኮድካን ውሑስነት ናይ ምሕላው ሓላፍነት ናትካ እዩ። 

 

• PIN ኮድካ ውሑስ ክትገብሮን ካብ ካርድኻ ይኹን ካብ ዝኾነ ናይ ካርድኻ ቁጽሪ ዝተመዝገበሉ ቦታ ክትርሕቖን ኣለካ ንዝኾነ ሰብ 

ድማ ክተርእዮ የብልካን። 

 

• ዝኾነ ሰብ ናይ ሒሳብካ ወይ ናይ ካርድኻ ዝርዝራት ይፍልጥ እዩ ኢልካ ኣብ እትኣምነሉ ግዜ፣ ሽዑንሽዑ ክትሕብረና ኣለካ። 

 

• ካርዳኻ ኣብ ልዕሊኡ ዝተሓተመ ዝቃጸለሉ ዕለት ኣለዎ (እቲ ዝተጽሓፈሉ ኣገላልጻ ድማ ወርሒ/ዓመት) እዩ። እቲ ካርዲ ዝቃጸለሉ 

ዕለት ምስ ሓለፈ፣ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ኣይኽእልን። 

 

• PFSን እቲ ሆም ኦፊስን ዋላኳ ሕቶ ኣይተቕርብ ነቲ ዕለቱ ዝተቃጸለሉ ካርድኻ መተካእታ ናይ ምሃብ መሰል ኣለዎም። 

 

• PFSን ወይ ሆም ኦፊስ ኣብ እዞም ዝስዕቡ ኩነታት ነቶም ናይ ክፍሊት ኣገልግሎታት ሙሉእ ብሙሉእ ወይ ብኽፋል ከቋርጹን ወይ 

ዝኾነ ናይ ገንዘብ ዝውውር(ራት)፣ ከይካየድ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም: 

 

o ኣብቲ ዝምልከቶ ናይ ዳታ መስርሕ ስርዓት(ታት) ዝኾነ ጸገም ወይ ምቁራጽ ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ 
 

o ነዚ ስምምዕነት እዚ ብዝጥሕስ መልክዑን ወይ ወንጀል ንምፍጻም ብዘኽእል መልክዑ ተጠቒምካ ኢኻ ወይ ክትጥቀም 
ትኽእል ኢኻ ኢልና ምኽኒያታዊ ብዝኾነ መልክዑ ኣብ እንኣምነሉ ግዜ 

 
o ዝኾነ ዘሎ ተረፍ መጠን ገንዘብ ምጭብርባር ወይ ንዘይግቡእ ኣጠቓቕማ ተቓሊዑ እንተኾይኑ 

o ሓሶት ዝኾነ ወይ ዘጋጊ ሓበሬታ ሂብካ ኢልና ኣብ እንጥርጥረሉ ግዜ 
 

o ብሕጊ፣ ብ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ወይ ብሕቶታት ፖሊስ ወይ ዝኾነ ዝምልከቶ ናይ መንግስቲ ኣካል ወይ ናይ ሕጊ 
ኣኽባሪ በዓል ስልጣን ከምዚ ክንገብር ኣብ ንሕተተሉ ግዜ 

 
o ካርድኻ ወይ ገለ ክፋላት ናይ ውሑስነቱ ክፍሊታት ዘይመዛዊ ወይ ዝተጭበርበረ ናይ ገንዘብ ዝውውር ምግባር ሓዊሱ 

ብኻሊእ ኣካል ተፈሊጦም እዮም፣ ዝብል ጥርጣረ ኣብ ዝህልወሉ ግዜ 

 
o ንስኻ ዝተኸልከለ ወይ ዘይሕጋዊ ተግባር ትፍጽም ኣለኻ ኢልና ንክንኣምን ምኽኒያታዊ ባይታ ኣብ ዝህልወና ግዜ 

 
o መንነትካ ወይ ዝኾነ ምሳኻ፣ ምስ ሒሳብካ ወይ እተካይዶ ናይ ገንዘብ ዝውውር ዝተሓሓዝ ሓበሬታ ክነረጋግጽ ኣብ 

ዘይከኣልናሉ ግዜ 

 

• ነዚ ናይ ክፍሊት ኣገልግሎት ዘይሕጋዊ ብዝኾነ መልክዑ ንኸይትጥቀም፣ ብተወሳኺ ድማ ንስኻ ብዝፈጸምካዮም ኸምዚኦም ዝበሉ 

ዘይሓጋዊ ኣጠቓቕማታት ናይ እዞም ክፍሊት ኣገልግሎታት ዝተልዓለ ኣባና ንዘጋጥም ዝኾነ ዓይነት ናይ ይግበኣኒ እዩ ሕቶ ወይ 

ከይዲታት ቤት ፍርዲ ካሕሳ ክትከፍለና ኣለካ። 

 

• ምስ ነጋዶታት ንዝህልወካ ርክብ ብሕታዊ ሓላፍነት ዘለካ ንስኻ ኢኻ። ከምዚኦም ዝበሉ ጎንጺታት ናይ ምክትታል ወይ ናይ 

ምሽምጋል መሰልና ሕልው እዩ፣ ግዴታ ግን የብልናን። 

 

• ምስና ጎንጺ እንተሃልዩካ፣ ብመጀመሪያ ደረጃ፣ ናይ ፈላማይ ርክብካ ክኸውን ዘለዎ ምስ ናይ ስደተኛ ሓገዝ ናይ መባእታዊ መልሲ 

ማእኸል 0808 8010 503 እዩ ብቐጥታ 



 

 

ምስ ኣባል ናይ'ቲ ናይ ስደተኛ ሓገዝ ጉጅለ FRC እዩ ክኸውን ንሶም ድማ ጉዳይካ ብዝቐልጠፈን ፍትሓዊ ብዝኾነን መልክዑ 

ንምፍታሕ ዝከኣሎም ክገበሩ እዮም። እንተደኣ እቲ MH FRC ነዚ ጉዳይ እዚ ክፈትሖ ዘይክኢሉ፣ ንስልክኻ ናብ ሆም ኦፊስ ጉጅለ 

ኣስፐን የመሓላልፉዎ እሞ ንሶም ድማ ንጉዳይካ ይሕዝዎ። 

 

• ካብ ናይ PFS ናይ ዓማዊል ኣገልግሎት ብዝረኸብካዮ መልሲ ዕጉብ እንተዘይኮይንካ፣ ንናይ ስደተኛ ሓገዝ መባእታዊ መልሲ 

ማእኸል 0808 8010 503 ብምድዋል ምስ ኣባል ናይ ስደተኛ ሓገዝ ጉጅለ FRC ብቐጥታ ንከራኽቡኻ ሕተት፣ ንሶም ድማ 

ዘቕረብካዮ መሰማዕታ ብምምዝጋብ ናብ ናይ PFS ናይ መሰማዕታ መስርሕ ይመርሑዎ፣ ንሶም ድማ ነቲ መሰማዕታ ድሕሪ 

ምምርማር መልሲ ክህቡኻ እዮም። 

 

• እቲ ዘቕረብካዮ መሰማዕታ ምስ በጽሓና፣ ናይ መሰማዕታ ጉጅለና ምርመራ ብምክያድ ነቲ መሰማዕታ ካብ MH FRC ጉጅለ ካብ 

ዝተቐበሉሉ ዕለት ኣትሒዙ መልሲ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልቲታት ክህቡኻ እዮም። ድሕሪ 8 መዓልቲታት ድማ እቲ መሰማዕታ ናብ 

UKVI እውን ክምራሕ እዩ ንሶም ድማ ነቲ መፍትሒ ክከታተሉዎ እዮም። ነቲ መሰማዕታ ኣብታ ነጥቢ ንሳ እንተዘይፈቲሕናዮ፣ እቲ 

መሰማዕታ ካብ ዝተቐበልናሉ መዓልቲ ጀሚሩ ኣብ ዘለዋ 15 መዓልቲታት፣ ነቲ ዝደንጎናሉ ምኽኒያት ብምግላጽን ንእንህቦ መልሲ 

ድማ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ካብ'ቲ ነቲ መሰማዕታ ዝተቐበልናሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ዘላዋ ቀጸልቲ 35 መዓልቲታት ከይደንጎየ 

ብምግባር ተወሰኽቲ ምዕባለታት ክነቕርብ ኢና። 

 

• ብተወሳኺ ድማ፣ እንተደኣ እቲ ናይ መሰማዕታ ጉጅለ ነቲ ዘቕረብካዮ መሰማዕታ ክፈትሖ እንተዘይክኢሉ እሞ ንስኻ ድማ ነቲ 

መሰማዕታኻ ናብ ካሊእ ኣካል ክተሕልፎ ድልየት እንተሃልዩካ፣ ነቲ ኣብ South Key Plaza, 183 Marsh Wall, 

London, E14 9SR ዝርከብ ፊናንሳዊ ተሓላቕ ፍትሒ ክተዘራርብ ንላበወካ። እቶም በቲ ፊናንሳዊ ተሓላቕ ፍትሒ ዝወሃቡ 

ዝርዝር ኣገልግሎታት ኣብ https://www.financial-ombudsman.org.uk/ ክርከብ ይኽእል። 

 

• PFS ኣብ UK ምስ ዝርከቡ ናይ ሓበሬታ ኮሚሽነራት ቤት ጽሕፈት ኣብ ትሕቲ ምዝገባ ቁጽሪ Z1821175 ዝተመዝገበ ናይ ዳታ 

ተቖጻጻሪ እዩ። 

 

• ምስ ካርድኻ ዝተሓሓዙ ኣገልግሎታት ክነቕርበልካ እንተኾይንና፣ ምሳኻ ዝተሓሓዝ ናይ ውልቂ ዳታ ክንእክብን ኣብ መስርሕ 

ክነእትውን የገድሰና እዩ፣ እዚ ድማ ብናትካ ስምምዕነት ወይ ጸረ-ገንዘብ ሕጽቦ ሕጊ ወይ ካልእ መንግስታዊ ኣካል ዝምልከት ብዘለና 

ግቡእ ዝምልከት ሕጋዊ መሰረት ክኸውን ይኽእል እዩ። 

 

• እቲ ንስኻ እትህቦ ስምምዕነት ናትካ ዳታ ንምእካብ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል እዩ፣ ንስኻ ድማ ነዚ ክትቅበሎ ወይ ክትነጽጎ መሰል ኣለካ። 

ንስኻ ናትካ ዳታ ንምእካብን ናብ መስርሕ ንምእታውን ዝምልከት ስምምዕነት ክትገብር ኣብ ዘይደለኻሉ ግዜ፣ ንሕና ከም ሓደ 

ፋይናንሳዊ ኣገልግሎታት ትካል ብዝህልወና ግቡእ መሰረት ነቶም እንህቦም ኣገልግሎታት ናይ ምቁራጽ መሰልና ሕልው እዩ። 

 

• ናትካ መንነት ንምርግጋጽን ምስ ኣብ ስራሕ ዝርከቡ ናይ ገንዘብ ሕጽቦን መንግስታዊን ደንቢታት ዓቂብና ንምኻድ ክበሃል ምሳኻ 

ዝተሓሓዝ ሓበሬታ ንካልኦት ትካላት ክንህብ ንኽእል ወይ በዓልና ካብኣቶም ንመረጋገጺ ክንወስድ ንኽእል ኢና። ናይ እቶም 

ዝሓተትናዮም ሕቶታት መዝገብ ኣብ ፋይልካ ክግደፍ እዩ። 

 

• ኣብ ከይዲ ናይ ሒሳብካ ኣተሓሕዛ ነቶም ምስ PFS ዝተወዓዓሉ ሳልሳይ ወገናት ናትካ ውልቃዊ ዳታ ኣሕሊፍና ክንህቦም ንኽእል 

ኢና። ኩሎም እቶም ናትካ ናይ ውልቂ ዳታ እነካፍሎም ሳልሳይ ኣካላት ናትካ ናይ ውልቂ ዝርዝራት ውሑስ ብዝኾነ መልክዑ ናይ 

ምሓዝ ሓላፍነት ኣለዎም፣ ብተወሳኺ ድማ ነቶም ከክንዳና ኮይኖም ንዓኻ ዘቕርቡዎ ኣገልግሎት ጥራሕ እዮም ነቲ ናይ ውልቂ ዳታኻ 

ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ። 

 

• ነዞም ውዕልን ስምምዕነታትን (ክፍሊታትን ናይ ወሰን ትልምታትን ሓዊሱ) ክነሕድሶም ወይ ክነመሓይሽ ንኽእል ኢና። ናይ ዝኾኑ 

ለውጢታት ምልክታ እንተነኣሰ 2 ኣዋርሕ ኣቐዲሙ ኣብ ናይ መርበብ ሓበሬታና ወይ ብኢሜይል ወይ ብ SMS ክወሃቡ እዮም። 

 

• እቲ ናትካ ገንዘብ ኣብ ናይ ዓሚል ገንዘብ ሒሳብ እዩ ክቕመጥ፣ እዚ ድማ ብፍላይ ነቶም ብ ናይ ቅድመ ክፍሊት ካርድኻ ኣቢሎም 

ዝካየዱ ናይ ገንዘብ ዝውውራት ንምኽፋል እዩ። እዚ ገንዘብ እዚ ብ ሕጊ ውሑስነኡ ዝተሓለወ እዩ፣ ፋይናንሳዊ ኣገልግሎታት 

ክፍሊት ክፍጽሙ ኣብ ዘይኽእሉሎም ገለ ኣጋጣሚታት እዚ ኤሌክትሮኒካዊ ገንዘብካ ዝተሓለወ እዩ። 

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

