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Về cuốn sách này 

Cuốn sách này là của Westpac. Chúng tôi là 

một ngân hàng. 

Cuốn sách này nói về cách khiếu nại. 

Khiếu nại là khi quý vị 

● không hài lòng 

và 

● yêu cầu chúng tôi sửa chữa một điều gì đó. 

Chúng tôi muốn sửa chữa những sai lầm của 

mình và chúng tôi muốn đảm bảo rằng quý vị 

hài lòng với dịch vụ của chúng tôi. 
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Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì 

Hãy cho chúng tôi biết nếu quý vị không hài 

lòng về 

● tài khoản của quý vị. 

● cách đối xử của nhân viên của chúng tôi 

● thứ khác 

Khi quý vị khiếu nại, chúng tôi sẽ 

● cố gắng giúp đỡ quý vị một cách nhanh chóng 

● tử tế và công bằng 

● cho quý vị biết sẽ mất bao lâu để giải quyết 

vấn đề. 

Quy trình khiếu nại của chúng tôi là miễn phí. 
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Làm thế nào để khiếu nại 

Quý vị có thể cho chúng tôi biết về khiếu nại của 

quý vị theo nhiều cách khác nhau. 

Quý vị có thể gọi cho chúng tôi. 

132 032 

Yêu cầu nhân viên ngân hàng của chúng tôi cung 

cấp thông dịch viên khi quý vị gọi. 

Quý vị có thể đến một chi nhánh ngân hàng. 

Quý vị có thể vào trang mạng của chúng tôi. 

www.westpac.com.au 

Tìm kiếm mục phản hồi và khiếu nại. 

Trang  4 

www.westpac.com.au


  

  

  

 

Quý vị có thể sử dụng Ứng dụng Ngân hàng 

Westpac cho Điện thoại Di động. 

Quý vị có thể viết thư cho chúng tôi. 

Westpac Customer Solutions 

Reply Paid 5262 

Sydney NSW 2001 

Quý vị không cần dán tem. 

Nếu quý vị khiếu nại, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức 

để dịch các thư từ liên lạc của chúng tôi với quý 

vị sang ngôn ngữ của quý vị. 

Quý vị cũng có thể nhờ một thành viên trong gia đình 

hoặc bạn bè giúp quý vị trong quá trình khiếu nại. 
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Chúng tôi sẽ làm gì 

Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề ngay 

lập tức. 

Nếu chúng tôi không thể giải quyết vấn đề 

ngay lập tức, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết 

vấn đề đó trong vòng 5 ngày làm việc. 

Chúng tôi sẽ cho quý vị biết nếu chúng tôi cần 

thêm thời gian. 

Chúng tôi sẽ cho quý vị biết lý do cho quyết 

định của chúng tôi về khiếu nại của quý vị. 

Nếu chúng tôi không thể giải quyết vấn đề, 

chúng tôi sẽ 

● cho quý vị biết tại sao 

và 

● xem chúng tôi có thể làm gì để giúp quý vị. 
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Trợ giúp làm khiếu nại 

Quý vị có thể nhờ trợ giúp để khiếu nại. 

Quý vị có thể nhờ người mà quý vị tin 

tưởng giúp đỡ. 

Ví dụ, gia đình hoặc một người bạn. 

Quý vị có thể nhờ luật sư tư vấn giúp. 

Nếu quý vị cần trợ giúp để nói hoặc nghe, hãy 

sử dụng Dịch vụ Chuyển Âm Toàn Quốc để liên 

hệ với chúng tôi. 

Hãy gọi 1800 555 660 

Trang mạng: 

communications.gov.au/accesshub/nrs 
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Chúng tôi có thể giúp cung cấp cho quý vị thông 

tin có thể truy cập được, bao gồm cả thông tin 

và tài liệu dành cho người khuyết tật. 

Gọi cho chúng tôi để biết về thông tin có thể 

truy cập có sẵn. 

132 032 

Để tìm thông tin có thể truy cập được, hãy vào 

trang mạng của chúng tôi. 

www.westpac.com.au/web-accessibility 
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Nếu quý vị vẫn không bằng lòng 

Nếu quý vị khiếu nại và vẫn không hài lòng, quý 

vị có thể nói chuyện với Cơ quan Khiếu nại Tài 

chính của Úc. 

Hãy gọi 1800 931 678 

Email:   info@afca.org.au 

Trang mạng:  www.afca.org.au 

Cơ quan Khiếu nại Tài chính của Úc là 

● không phải của Westpac 

● một dịch vụ miễn phí. 

Quý vị có tối đa 2 năm để nói chuyện với Cơ quan 

Khiếu nại Tài chính của Úc về một khiếu nại. 

Trang  9 

mailto:info%40afca.org.au?subject=Feedback%20and%20complaints
http://www.afca.org.au


 

 

 

 

 

 

 

Những cách khác mà chúng tôi có  
thể giúp 

Chúng tôi biết khách hàng của chúng tôi sẽ cần hỗ 

trợ theo những cách khác nhau, vào những thời 

điểm khác nhau trong cuộc đời của họ. 

Quý vị có thể nói chuyện với chúng tôi nếu quý vị 

cần giúp đỡ trong việc quản lý về 

● tiền bạc 

hay 

● hóa đơn. 

Hãy gọi cho chúng tôi để biết về những cách 

chúng tôi có thể giúp quý vị. 

132 032 

Quý vị có thể vào trang mạng của chúng tôi để tìm 

thêm thông tin. 

www.westpac.com.au 

Hãy tìm chăm sóc đặc biệt. 
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