গ্রাহক সনদ
 আপনার সকল মতামত আমাদের কাদে অতযন্ত তাৎপর্যপূর্য ।
 আপনার সাদে আমাদের সু সম্পকয ই আমাদের ব্যব্সার মূ লধন ।
 আমাদের কাে থেদক সময়মত সঠিক ও ননর্ুযল তেয পাওয়া আপনার অনধকার ।
 আপনন আমাদের থর্দকাদনা শাখা থেদক ননধযানরত সমদয়র মদধয থসব্া গ্রহর্ করদত পাদরন ।
 আমাদের থর্দকাদনা শাখা অেব্া কল থসন্টার থেদক আপনন আমাদের সকল পর্য, থসব্া এব্ং সু নব্ধা সম্পদকয তেয জানদত পাদরন ।
 প্রনত সপ্তাদহ রনব্ব্ার থেদক ব্ৃ হস্পনতব্ার সকাল ১০:০০ - নব্কাল ০৬:০০ পর্যন্ত আপনন আমাদের সকল শাখা এব্ং থহড অনিস
থেদক থসব্া গ্রহর্ করদত পাদরন । আমাদের কল থসন্টারও উক্ত সময় পর্যন্ত থসব্া প্রোন কদর োদক । আমাদের কল থসন্টাদরর
নাম্বার ১৬৩৫৪ অেব্া +৮৮ ০২ ৯৬৬০০৩৯ (নব্দেশ থেদক) ।
 আপনন আমাদের থর্দকাদনা শাখা, কল থসন্টার অেব্া থকাম্পানন ওদয়ব্সাইট থেদক আমাদের পর্য ও থসব্ার সুে ব্া মু নািার হার
এব্ং চাদজযর তানলকা জানদত পাদরন ।
 আপনার চুনর ব্া হানরদয় র্াওয়া কাগজপত্র সংক্রান্ত তেয জানাদত আমাদের থর্দকাদনা শাখা ব্া কল থসন্টাদরর সহায়তা ননদত পাদরন।
 আপনন আমাদের পর্য, থসব্া, চাজয অেব্া ব্যাব্সা সংক্রান্ত থর্দকাদনা অনর্দর্াগ আমাদের থর্দকাদনা শাখা অেব্া কল থসন্টাদরর
মাধযদম জানাদত পাদরন । আমাদের ই-দমইল করদত পাদরন : webmail@unitedfinance.com.bd
 আপনন আমাদের সকল শাখার ননধযানরত থসব্া প্রোনকারী কমযকতয ার সহায়তা ননদত পাদরন ।
 আমাদের সাদে থর্দকাদনা ধরদনর চুনক্ত ব্া থলনদেদনর সময় সঠিক এব্ং বব্ধ তেয প্রোন করার জনয আপনাদক অনুদরাধ করা হদে।
 আমাদের থর্দকাদনা পর্য ব্া থসব্া গ্রহদর্র পূদব্য এ সংক্রান্ত সকল ননয়মাব্লী ও শতয সমূ হ সতকয তার সাদে পদে থেখার জনয অনুদরাধ
করা র্াদে ।
 আপনাদক অব্নহত করা হদে থর্, আপনার জমাকৃত অদেযর অনজযত মু নািা হদত প্রচনলত আইন অনু র্ায়ী টযাক্স, র্যাট ও অনযানয
চাজযসমূ হ কতয ন করদত আমরা ব্াধয োকব্ ।
 থকান খানল কাগদজ স্বাক্ষর না করার জনয আপনাদক অনুদরাধ করা হদে ।
 আপনাদক অব্নহত করা হদে থর্, থকান পূ ব্য থ াষর্া োোই সু ে ব্া মু নািার হার ও থসব্ার চাজয আমরা পনরব্তয ন করদত পানর ।
 আপনাদক পাঠাদনা সব্ ধরদনর কাগজপত্র সতকয তার সাদে পদে থেখার জনয অনুদরাধ করা র্াদে ।
 থকন্দ্রীয় ব্যাংক অেব্া অনযানয ননয়ন্ত্রক কতৃযপদক্ষর আদেশক্রদম আপনার ব্যনক্তগত থলনদেদনর নহসাব্ অেব্া তেয ওই সকল
কতৃযপক্ষদক প্রোদন আমরা ব্াধয োকব্ ।
 ঋণের নকনি ননধযানরত সমদয়র মদধয জমা করার জনয আপনাদক অনুদরাধ করা হদে ।
 আপনার একাউদন্ট থকান প্রকাদরর প্রতারর্ামূ লক থলনদেন নচনিত হদল তা দ্রুত ইউনাইদটড িাইনযান্স কতৃযপক্ষদক অব্নহত করার
জনয অনুদরাধ করা হদে ।
 আপনার ব্যনক্তগত তেয পনরব্তয ন হদল তা আমাদের জানাদত অনুদরাধ করা হদে ।

