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SIARAN AKHBAR 

 

Skim Ombudsman Kewangan beroperasi berkuatkuasa mulai 1  Oktober 2016 

dan perlantikan Ombudsman Perkhidmatan Kewangan sebagai Pengendali 

Skim Ombudsman Kewangan   

 

 

1. Ombudsman Perkhidmatan Kewangan (dahulu dikenali sebagai Biro 

Pengantaraan Kewangan) memaklumkan bahawa ia telah dilantik sebagai 

pengendali skim ombudsman kewangan oleh Bank Negara Malaysia di bawah Akta 

Perkhidmatan Kewangan 2013 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 untuk 

menyediakan perkhidmatan penyelesaian pertikaian alternatif di antara pengguna 

kewangan dan  penyedia perkhidmatan kewangan yang dilesenkan atau diluluskan 

oleh Bank Negara Malaysia secara adil dan saksama.      

 

2. Perlaksanaan skim ombudsman kewangan pada 1 Oktober 2016 tepat pada 

waktunya. Ia terus memperkasakan kestabilan sistem kewangan terutamanya dari 

perspektif memperkukuhkan rangka kerja perlindungan pengguna. Sebagai 

pengendali skim yang baru ini dan berlandaskan pengalamannya sebagai suatu 

badan penyelesaian pertikaian alternatif untuk pengguna kewangan dan industri 

kewangan yang melebihi 10 tahun, Ombudsman Perkhidmatan Kewangan memberi 

keyakinan kepada orang awam bahawa ia akan terus menyelesaikan pertikaian di 

bawah bidang kuasanya secara adil dan saksama. Dalam menyelesaikan pertikaian, 

Ombudsman Perkhidmatan Kewangan berpegang kepada enam prinsip yang 

diiktirafkan di peringkat antarabangsa, ia itu, kebebasan; keadilan dan 
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kesaksamaan, kemudahan akses; kebertanggungjawaban; ketelusan; dan 

keberkesanan.   

 

3. Berkuatkuasa mulai dari 1 Oktober 2016, had  monetari yang boleh  

diputuskan  oleh  Ombudsman  bagi  pertikaian di bawah skop terma-terma rujukan 

Ombudsman Perkhidmatan Kewangan adalah seperti berikut:-   

 
Bil. 

 
Jenis - Jenis  Pertikaian  

 
Had Monetari  

 

 
(i) 

 
Pertikaian   yang   melibatkan   perkhidmatan 
atau   produk   kewangan   dan   perkhidmatan 
atau     produk     kewangan     Islam     yang 
dibangunkan,  ditawar  atau  dipasarkan  oleh 
anggota,  atau  oleh  anggota  bagi  atau  bagi 
pihak orang    lain,  selain  pertikaian  
perenggan (ii) dan (iii) di bawah 
 

 
 
 

RM250,000.00 

 
(ii) 

Pertikaian  mengenai  kerosakan  harta  benda 
pihak ketiga bagi insuran/takaful motor 
 

 
RM10,000.00 

 
(iii) 

 
Suatu Pertikaian  mengenai –  
 
(a)  transaksi   tanpa   kebenaran   melalui 

penggunaan         suatu instrumen 

pembayaran    yang    ditetapkan    dan 

instrumen   pembayaran   Islam   yang 

ditetapkan  atau  saluran  pembayaran 

seperti   perbankan   melalui   Internet, 

perbankan      bergerak,      perbankan 

melalui  telefon  atau  mesin  juruwang 

automatik (ATM); atau  

 

(b)   penggunaan  tanpa  kebenaran  suatu cek  

sebagaimana  yang  ditakrifkan  dalam 

seksyen 73 Akta Bil Pertukaran 1949 [Akta 

204].  

 

 
 
 

RM25,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

RM25,000.00 

 

Nota:  

Perkara (ii) dan (iii)(b) tidak terpakai untuk mana-mana penyedia perkhidmatan 

kewangan yang merupakan institusi kewangan  pembangunan yang ditetapkan 
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4. Orang awam hendaklah mengambil perhatian bahawa pertikaian yang timbul 

daripada  atau yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan pasaran modal 

yang dipasarkan oleh bank, bank Islam atau institusi kewangan  pembangunan yang 

ditetapkan telah dikecualikan daripada skop skim ombudsman kewangan.  

Pertikaian sedemikian kini dikendalikan oleh Pusat Penyelesaian Pertikaian Industri 

Sekuriti (SIDREC)  

 

5.  Sejajar dengan prinsip antarabangsa berhubung kemudahan akses, 

Ombudsman Perkhidmatan Kewangan akan terus menyediakan perkhidmatannya 

secara percuma untuk pengguna kewangan 

 

6. Ombudsman Perkhidmatan Kewangan senantiasa akan bekerjasama dengan 

pihak-pihak berkepentingan, termasuk  Bank Negara Malaysia, penyedia 

perkhidmatan kewangan dan SIDREC dalam menyelesaikan pertikaian kewangan 

secara adil dan saksama.  

 

7. Maklumat lanjut berkenaan skop skim ombudsman kewangan dan terma-

terma rujukan Ombudsman Perkhidmatan Kewangan (OPK) boleh diperolehi dari 

laman web OPK di www.ofs.org.my.  Orang awam juga boleh mengemukakan 

sebarang pertanyaan kepada OPK di enquiry@ofs.org.my atau menghubungi OPK 

di talian 03-22722811 semasa waktu pejabat (8.30 pagi hingga 5.30 petang, Isnin 

hingga Jumaat).   

 

 

 

 

 

Ombudsman Perkhidmatan Kewangan 
28 September 2016 
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