
Skim ombudsman kewangao dilaksana -1. Oktober �-

Ombudsman Perkhidmatan Ke
wangan, yang dahulunya dikenali 
sebagai Biro Pengantaraan Kewan
gan, dilantik menjadi pengendali 
skim ombudsman kewangan. . 

Ia bagi menyediakah perkhid-
matan p�nyeiesaian pertikaian 
alternatif di antara pengguna 

, .kewangan dan penyedia perkhid
matan. kewangan yang dilesenkan 
atau diluluskan oleh Bank Negara 
Malaysia kewangan secara adil dan 
saksama. 

Pelaksanaan skim ombudsman 
kewangan pada 1 Oktober ini tepat 
pada waktunya yang mana ia terus 
memperkasakan kestabilan,sistem, 
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kewangan, terutama dari pers- Kewangan berpegang kepada 
pektif memperkukuhkan rangka enam prinsip yang diiktirafkan 
kerja perlindungan pengguna. pada peringkat antarabangsa iaitu 

Sebag
ai pengendali skim yang kebebasan; keadilan dan kesaksa

baharu itu dan berlandaskan pen- maan, kemudahan akses;· keber
galamannya sebagai satu badan · · tanggungjawaban; ketelusan dan 
penyelesaian pertikaian altematif · keberkesanan, katariya dalam satu 
untuk pengguna kewangah dan kenyataan semalam. , ,
industri kewangan lebih 10 tahun, 
Ombudsman Perkhidmatan Ke
wangar'l memberi keyakinan ke
pada orang awam bahawa ia akan 
terus menyelesaikan pertikaian di 
bawahbidang kuasanya secara adil 
dan saksama. 

Dalam menyelesaikan pertika
ian, Ombudsman Perkhidmatan. 

Perkfiidm-.ifan �rcuma 
Orang awam heµda@ah niengam
bil perhatian bahawa pertikaian 
yang timbul darip;ida atau yang 
berkaitan dengan produk dari 
perkhidmatan pasaran modal
yang dipasarkan oleh bank, bank� 
Islam atau insti�usi kewangan pem-

bangunan yang ditetapkan telah 
dikecualikan daripada skop skim 
ombudsman kewangan. 

Pertikaiari sedemikian . kini 
dikendalikan oleh Pusat Penyele
saian Pertikaian Industri Sekuriti 
(SIDREC)· 

Sejajar dengan prinsip antara
bangsa berhubung kemudahan
akses, Ombudsman Perkhidinatan 
Kewangan akan terns menyediakan 
perkhidmatan,nya secara percuma 
untuk pengguna kewangan. 

Ombudsman Perkhidmatan 
Kewangan sentiasa akan bekerjasa
ma dengan pihak berkepentingan, 
termasuk Bank Negara Malaysia, 

penyedia perkhidmatan kewangan 
dart srnm;:c dalam menyelesaikan 
pertikaian kewangan secara adil. 
dan saksama. 
· Maklumat lanjut berkenaan 
skop skim ombudsman kewangan 
dan terma rujukan Ombudsman 

· Perkhid,matan Kewangan (OfK)
boleh diperoleh dari pada laman 
web OPK di www.ofs.org.my.

Orang awam juga boleh men
gemukakan sebarang pertanyaan 
kepada OPK di enquiry@ofs.org.my 
atau menghubungi OPit di talian 
03-22722811 ketika waktu pejabat
(8.30 pagi hingga 5.30 petang, Isnin 
hingga Jumqat). 


