
PPI સબંધંિત ફરિયાદ 
કિવા માટે સમય 
વીતી િહ્યો છે 

બહ ુમયોડંુ થાય તે 
પહલેા ંકાય્યવાહી કિયો



PPI શુ ંછે?
PPI (પેમેન્ટ પ્રો્ેટક્શન ઇન્સ્રોરન્સ) એ એવી પૉલિ્સી હતી જે િરોન, 
મૉર્ગેજ, કે્ડિ્ટ કાિ્ડ , ્સ્ટરોર કાર્સ્ડ અને કે્ટાિરોર્ કે્ડિ્ટ જેવી કે્ડિ્ટ 
પ્ૉિક્ટ્સ ્સાથ ેવચેવામા ંઆવતી હતી.

PPI ની રચના એવી રીતે કરવામા ંઆવી હતી, જેથી તમે જ્ારે જાતે 
કરોઈ પનુ:ચકૂવણી કરી ્શકરો તેમ ન હરો ત્ારે તમારા મા્ેટ ત ેઆવરી 
િવેામા ંઆવ.ે દાખિા તરીકે, જરો તમને ્સવેાનનવતૃ્ત કરવામા ંઆવ ે
અથવા અક્સમાત, લિમારી કે નવકિારં્તાન ેકારણે કામ કરી ન ્શકતા હરો.

જયો તમે 29 ઑગસટ 2019 સિુીમા ંપયોતાના પ્રદાતાને ફરિયાદ 
ન કિી હયોય તયો તમે PPI માટેના ંનાણા ંપિત મેળવવાનયો દાવયો 
કિી શકશયો નરહ, તેથી તમાિે શક્ય તેટલી જલદી પયોતાનયો ધનણ્યય 
લેવયો જયોઈએ.

શુ ંPPI માિા માટે પ્રાસગંગક છે?
યકેુમા ંમખુ્તવે 1990 અને 2010 ની વચચ ેિાખરો PPI પૉલિ્સીઓ 
વચેવામા ંઆવી હતી. જરો તમ ેઆ ્સમ્ર્ાળા દરનમ્ાન કે્ડિ્ટ પ્ૉિક્ટ 
િીધી હરો્ તરો તમન ેત ેજ ્સમ્ ેPPI વચેવામા ંઆવિે હરો્ ત ે્શક્ય છે. 

FCA પાસે એવા PPI પ્રદાતાઓની સપંણૂ્ય યાદી છે, જેઓએ PPI 
વેચી હયોઈ શકે. ‘FCA PPI’ સચ્ય કિયો અથવા 0800 101 88 00 
પિ કૉલ કિયો. 



PPI ધવશે ફરિયાદ કિવા માટે હું લાયક છં કે નરહ 
તે હું કેવી િીતે જાણી શકંુ?
અમને જાણવા મળયુ ંછે કે PPIન ેઘણી વખત ેખરો્ટી રીતે વચેવામા ં
આવ્રો હતરો. ખરો્ટા વચેાણના ંઉદાહરણરો આ પ્માણે છે: 

 • તમારી જાણ િહાર તમારી િરોન અથવા કે્ડિ્ટ પ્ૉિક્ટમા ંPPI 
ઉમેરવામા ંઆવે

• PPI િેવા મા્ેટ દિાણ કરવામા ંઆવ ેઅથવા તમન ેકહવેામા ં
આવ ેકે તમારી પા્સે ત ેહરોવુ ંજરૂરી છે

 • જ્ારે તમ ેિેરરોજર્ાર હરો ત્ારે અથવા પહિેેથી કરોઈ લિમારી 
હરો્ ત ેદરનમ્ાન PPI ખરીદવાની ્સિાહ આપવામા ંઆવી હરો્ 

તમન ેPPI ખરો્ટી રીતે વચેવામા ંઆવિે હરો્ તેની અન્ કે્ટિીક રીતરો 
હરોઈ ્શકે છે. 

જરો તમન ેિાર્તુ ંહરો્ કે તમારી િેનક અથવા અન્ પ્દાતા તમારા 
PPI માથંી ઊંચા પ્રમાણમા ંકધમશન કમા્ા હરોઈ ્શકે અને તમ ેત ેક્યારે 
ખરીદી તેની તમન ેજાણ ન કરી હરો્ તરો પણ તમ ેફડર્ાદ કરવા મા્ેટ 
િા્ક હરોઈ ્શકરો છરો. 

PPI નવ્શ ેહવ ેિાખરો ફડર્ાદરો કરવામા ંઆવી ચકૂી છે અને £34 
અિજથી વધ ુરકમ પરત મેળવવા મા્ેટના દાવા કરવામા ંઆવ્ા છે.

જયો તમે 29 ઑગસટ 2019 સિુીમા ંપયોતાના પ્રદાતાને ફરિયાદ 
ન કિી હયોય તયો તમે PPI માટેના ંનાણા ંપિત મેળવવાનયો દાવયો 
કિી શકશયો નરહ, તેથી તમાિે શક્ય તેટલી જલદી પયોતાનયો ધનણ્યય 
લેવયો જયોઈએ.



માિી પાસે PPI હતયો કે નરહ તે હુ ંકેવી િીતે તપાસી શકંુ?
જરો તમે િરોન કે કે્ડિ્ટ પ્ૉિક્ટ િીધેિ હરો્, પરંત ુએવી ખાતરી ન હરો્ કે તમારી 
પા્સ ેPPI હતરો કે કેમ તરો તમારે તમારા પ્દાતા ્સાથ ેતપા્સ કરવી જરોઈએ.

ઘણા પ્દાતાઓ હવ ેતમન ેતપા્સવામા ંમદદ કરવા મા્ેટ ઑનિાઇન 
ટલૂ્સ આપે છે. 

તમ ેPPI પ્દાતાઓની ્સપંણૂ્ડ ્ાદી અને તેમની ્સપંક્ડની નવર્તરો 
FCA વેિ્સાઇ્ટપર ્શરોધી ્શકરો છરો. www.fca.org.uk/ppi પિ જાઓ 
અથવા 0800 101 8800 પર કૉિ કરરો.

તમાિી પાસે PPI હતી કે નરહ તે તપાસવુ ંસિળ અને મફત છે. 
પેપિવક્યની ગચંતા ન કિશયો. તમને માત્ર પયોતાનુ ંનામ, 
જનમતાિીખ અને અગાઉના ંસબંધંિત સિનામાનંી જરૂિ પડશે. 

હું કઈ િીતે PPI ધવશે ફરિયાદ કિી શકંુ?
જરો તમન ેPPI ખરો્ટી રીતે વચેવામા ંઆવેિ હરો્ તરો તમ ેફડર્ાદ કરવા અને 
્સભંનવતપણે નાણા ંપરત મેળવવાનરો દાવરો કરવા મા્ેટ િા્ક હરોઈ ્શકરો છરો.

જરો તમ ેફડર્ાદ કરવાનરો નનણ્ડ્ િરો તરો ત ેમફત છે અને તમ ેપરોતાની 
જાતે તેમ કરી ્શકરો છરો. તમન ેPPI વચેનાર પ્દાતાને તમારે ્સીધી 
ફડર્ાદ કરવી જરોઈએ. 

તમારી PPI અંરે્ની ફડર્ાદ કરવામા ંતમન ેમદદની ઑફર કરવા ્સાથે 
કિેઇમ્સ કંપની તમારરો ્સપંક્ડ  કરી ્શકે છે. જરો તમ ેતેમની મદદ િેવાનરો 
નનણ્ડ્ િરો તરો તેઓ આ ્સેવા મા્ેટ તમારી પા્સેથી ચાર્જ િ ેતેમ િની ્શકે છે. 

પ્રદાતાઓ PPI ધવશેની ફરિયાદ કિવાની પ્રરરિયા સિળ બનાવવા 
માટે બિંાયેલા છે અને તેઓ તમને આ પ્રરરિયામા ંમદદ કિશે.



ફડર્ાદ કરવા મા્ેટ તમારા પા્સે પ્દાતાનરો ્સપંક્ડ  કરવા મા્ેટની થરોિી 
રીતરો છે: 

 • ઑનલાઇન – ઘણા પ્દાતાઓ પરોતાની વેિ્સાઇ્ટરો પર 
ઑનિાઇન ફડર્ાદના ંટલૂ્સ ધરાવ ેછે

 • ટેગલફયોન – ખ્ાિ રહ ેકે ફરોન િાઇનરો મ્ા્ડડદત કિાક મા્ેટ ચાલ ુરહ્ેશે

 • ટપાલ – 29 ઑર્્સ્ટની આખરી તારીખ પહિેા ંફડર્ાદ તમારા 
પ્દાતા પા્સે પહોંચી જા્ એ રીતે પરૂતા ્સમ્ પહિેા ંકા્્ડવાહી કરરો

 • શાખામા ં– તમારી ્સથાનનક ્શાખાના ખિૂવાના અને િધં 
થવાના ્સમ્ અંરે્ માડહતર્ાર રહરો

તમારા પ્દાતા તમારી ફડર્ાદ અંરે્ તપા્સ કર્શ ે(તેઓ તમારી 
પા્સેથી વધ ુમાડહતી મારં્ી ્શકે છે, તેથી તમ ેતેમન ેપરોતાની ્સપંક્ડની 
નવર્તરો આપવાની ખાતરી કરરો).

તમ ે્સફળ થ્ા છરો કે કેમ અને તમારા ંઅમકુ નાણા ંિાકી છે કે નડહ 
ત ેતમારા પ્દાતા આઠ અઠવાડિ્ાનંી અંદર તમન ેકહ ેત ેજરૂરી છે, 
અથવા જરો તમારી ફડર્ાદ અંરે્ તેમન ેવધ ુ્સમ્ની જરૂર હરો્ તરો ત ે
્સમજાવ ેત ેજરૂરી છે.

સમય વીતી િહ્યો છે. જયો તમે 29 ઑગસટ 2019 સિુીમા ંપયોતાના 
પ્રદાતાને ફરિયાદ ન કિી હયોય તયો તમે PPI માટેના ંનાણા ંપિત 
મેળવવાનયો દાવયો કિી શકશયો નરહ. 



પ્રદાતા દ્ાિા કમાયેલ કધમશન ધવશે ફરિયાદ કિવા 
માટે હું લાયક છં કે નરહ તે હું કેવી િીતે જાણી શકંુ?
િેનકરો અને અન્ પ્દાતાઓએ તેઓ PPI તરફથી જે કનમ્શન કમા્ા હરો્ 
તેના નવ્શનેી PPI ્સિંનંધત ફડર્ાદરો પર હવે ધ્ાન આપે ત ેફરજજ્ાત છે. 

આનરો અથ્ડ એ છે કે જરો તમન ેિાર્તુ ંહરો્ કે તમારી િેનક અથવા અન્ 
પ્દાતા તમારા PPIમાથંી ઊંચા પ્માણમા ંકનમ્શન કમા્ા છે અને તમ ે
ત ેક્યારે ખરીદી તેની તમન ેજાણ ન કરી હરો્ તરો પણ તમ ેફડર્ાદ 
કરવા મા્ેટ િા્ક હરોઈ ્શકરો છરો.

તેનરો અથ્ડ એ પણ છે કે જરો તમન ેPPI ખરો્ટી રીતે વચેવામા ંઆવિે ન 
હરો્ તરો પણ તમ ેથરોિા ંનાણા ંપરત મેળવી ્શકરો છરો. અને જરો અર્ાઉ 
તમ ેખરો્ટા વચેાણની ફડર્ાદ કરી હરો્ અને ત ેનકારવામા ંઆવી હરો્ 
તરો તમ ેનવા પ્કારની ફડર્ાદ કરી ્શકરો છરો.

શુ ંતમે PPIના ખયોટા વેચાણ ધવશે ફરિયાદ કિી ચકૂ્યા છયો?

“ના”
તમન ેPPI ખરો્ટી રીતે વચેવામા ંઆવિે હરોઈ ્શકે કે કેમ ત ેઅંરે્ 
તમારે નવચાર કરવરો જરોઈએ. તમ ેકનમ્શનનરો ઉલિેખ ન કરરો તરો પણ 
તમારા પ્દાતા ખરો્ટી રીતે વચેાણ અંરે્ની ફડર્ાદના ભાર્રૂપ ેતેમણે 
કમા્ેિા કનમ્શન નવ્શ ેનવચાર કર્શ.ે 

“હા”
 • તમાિી ફરિયાદ નકાિવામા ંઆવી હતી
િેનક અથવા અન્ પ્દાતા દ્ારા કમાવવામા ંઆવિે કનમ્શન 
નવ્શ ેતમ ેનવા પ્કારની ફડર્ાદ કદાચ કરી ્શકરો છરો. તમારા 
પ્દાતાનરો ્સપંક્ડ  કરરો.



 • તમાિી ફરિયાદ સફળ િહી અને તમને તમાિા ંનાણામંાથંી અમકુ 
કે બિી િકમ પિત કિવામા ંઆવી
્સમાન PPI પૉલિ્સીના વચેાણમાથંી કમા્ેિા કનમ્શન નવ્શ ેતમ ે
હવ ેફડર્ાદ કરરો તરો તમ ેવધ ુનાણા ંમેળવ્શરો નડહ. આનુ ંકારણ 
એ છે કે તમારે જેના મા્ેટ દાવરો કરવાની જરૂર પિે એવી કરોઈ િાકી 
રહતેી ખરો્ટ નથી.

 • તમે 2015મા ંમયોડેથી PPI ધવશે ફરિયાદ કિી િાખેલી હયોય તયો
તમારા પ્દાતા િેલખતમા ંતમન ેજણાવી ચકૂ્યા હ્શ ેકે તેઓએ 
તમારી ફડર્ાદના ભાર્રૂપ ેકમા્ેિ કનમ્શન પર તેઓ નવચાર 
કર્શ.ે જરો તમન ેખાતરી ન હરો્ તરો તમારી ફડર્ાદનુ ંપેપરવક્ડ  
તપા્સરો અથવા તમારા પ્દાતાનરો ્સપંક્ડ  કરરો. 

માિી ફરિયાદના પરિણામ અંગે હું ખશુ ન હયોઉં તયો શુ ંથશે?

તમન ેતમારા પ્દાતા તરફથી જે છેલિરો જવાિ મળ્રો હરો્ તેનાથી તમ ે
ખ્ુશ ન હરો (અથવા તમન ેઆઠ અઠવાડિ્ાનંી અંદર કરોઈ જવાિ મળ્રો 
ન હરો્) તરો તમ ે0800 023 4567પર આનથથિક િરોકપાિ ્સેવાનરો ્સપંક્ડ  
કરી ્શકરો છરો.



અમે નાણાકીય આચિણ અધિકાિી (એફસીએ) છે.  
અમે નાણાકીય સેવાઓના કે્ત્રને ધનયધંત્રત કિીએ 
છીએ અને અમે તમાિા િક્ણ માટે છીએ. 
તમારે PPI ્સાથ ે્સિંનંધત ફડર્ાદ કરવી જરોઈએ કે નડહ તેનરો નનણ્ડ્ 
િેવામા ંતમન ેમદદ કરવા મા્ેટ આ પનરિકા તમન ેમાડહતી પરૂી પાિે છે.

જરો તમ ે29 ઑર્્સ્ટ 2019 સધુીમા ંપરોતાના પ્દાતાને ફડર્ાદ ન કરી 
હરો્ તરો તમ ેPPI મા્ેટના ંનાણા ંપરત મેળવવાનરો દાવરો કરી ્શક્શરો નડહ.

અમાિી વેબસાઇટ પિ જાઓ:
www.fca.org.uk/ppi

અમાિી હલૅપલાઇન પિ કૉલ કિયો:
0800 101 8800

(જરો તમન ેઅન્ કરોઈ ભાષા અથવા ્સવરૂપમા ંમાડહતી જરોઈતી હરો્ તરો  
કૃપા કરીને નવનતંી કરરો)

અથવા ટૅકસટફયોન:
18001 01434 372 580
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