
 

 1 صفحہ 

 خفیہ اور قانونی استحقاق سے متعلق

ISGM  2020کالس ایکشن اپ ڈیٹ: مئی  
Mutch  بمقابلہISG  منیجمنٹ  پرائوٹ لمیڻڈ 

 آپ کی قانونی ڻیم سے موصول ہونے والی تازه ترین صورتحال 
)ISG Management (ISGM الئرز شائن لیے کے ایکشن کالس خالف کے )کا آپ پھر مرتبہ ایک لیے کے کروانے اندراج میں) شائن 

 شکریہ۔
 اور غور ثانی، نظر کو آپ ہم گی، رہے جاری ایکشن کالس بطور کارروائی کی مقدمے اس کہ ہے لیا کر فیصلہ یہ نے عدالت جبکہ اب

  ہیں۔ رہے کر تحریر نامہ دعوت یہ لئے کے ہونے متفق ےس معاہده میں ذیل کے رقم کی جوئی چاره قانونی
 خالف کے ISGM پر شرائط ذیل درمیان کے) LLS( لمیڻد سروسز لینڈنگ لیڻیگیشن اور آپ معاہده کا رقم کی جوئی چاره قانونی مختصراً،

 ہے۔ لیے کے کرنے دعویٰ  کا رقم اپنی

• LLS اور مخالف الگتوں کے احکامات،   80یشہ ورانہ فیس کا %تمام اخراجات کی رقم ادا کرے گا، شائن الئرز کی پ
ایسے احکامات جو مرکزی عدالت درخواست گزار کو ادائیگی کے لیے جاری کرتی ہے۔ شائن الئر معاملے کے 

 مؤخر کر دے گی۔ 20اختتام تک فیس کا %
• LLS  اور شائن الئرز سوائے دعوے کی نقد رقم کہ کسی بھی قانونی الگت اور اخراجات سے متعلق آپ سے معاوضہ

 طلب نہیں کرے گی۔ 
 اور شائن الئرز کو رقم ادا نہیں کرنا ہوگی۔ LLSاگر دعوٰی  غلط ہوتا ہے تو آپ کو  •
 ے گا:  درج ذیل کے مطابق کسی بھی دعوٰی کی رقم کا حصہ وصول کر LLSبدلے میں  •

o %تک موصول ہوگئی  ہے؛ 2020، حل کر لیا گیا اور دعوٰی کی رقم جون 25اگر دعوٰی خوش اسلوبی سے 
o  کے بعد موصول ہوگئی    2020%،  حل کرلیا گیا ہے اور دعوٰی کی رقم جون 30اگر دعوٰی خوش اسلوبی سے

 ہے؛ یا
o جیسا کہ بصورت دیگر عدالت سے منطور شده ہو۔ 

 گے دیں انجام سر کام  ذیل آپ کر ہو متفق سے معاہدے کے رقم کی جوئی چاره  قانونی

پر رقم لگانے کے لئے گروپ کے کافی   LLSمرکزی درخواست گزار کی معاونت، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ  •
 قدمہ کی کارروائی جاری رکھے گا؛کے خالف م ISGMارکان موجود ہیں رابرٹ ُمچ 

کو مقدمے کے کسی کامیاب اختتام پر  ادائیگی کے لیے قانونی چاره جوئی کی رقم کے معاہده میں  LLSیقین کریں کہ  •
 طے کرده رقم سے زائد کسی بھی عدالتی فیصلے یا تصفیے کی رقم سے منہا نہیں کی جائے گی؛ 

کرے گی  LLSوالی مقدمے کی کارروائیوں کی الگتوں کی ادائیگی یقین کریں کہ آپ کے انفرادی دعوے پر آنے  •
 بشمول دعوے کی الگتوں کے، اگر وه دعوے ناکام رہتے ہیں۔ 

 ادائیگی کی رقوم ذیل درج سے رقوم کی دعویٰ  کو ارکان کے گروپ کے آپ اور آپ سے منظوری کی عدالت اور اختتام کامیاب کے مقدمے
 :ہوگی درکار کرنا

 نے کی:  LLSی ادائیگی اخراجات جن ک .1

2. LLS % تناسب؛ 80کی جانب سے ادا کرده شائن لیگل کی الگتوں کا 
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3. LLS % ؛ اور30یا % 25کے کمیشن کے لئے مقدمے کی کارروائیوں کو ایک حصہ(یا( 

 اضافہ۔  25قانونی الگتیں جنہیں شائن نے ادا کیا بشمول ان فیسوں پر % 20بقیہ غیر ادا شده % .4
 ماسوائے گا، پوچھے نہیں لئے کے ادائیگیوں کی اخراجات اور ادائیگیوں والی آنے پر الگتوں قانونی بھی کسی سے آپ شائن ہی نہ LLS نہ
 کی فیس قانونی کوئی کو LLS اور الئرز شائن کو آپ تو ہے رہتا ناکام دعویٰ  کا آپ اگر کیں۔ وصول نے ISGM جو کہ رقوم ان کی دعوے ان

 گی۔ ہو کرنا نہیں ادائیگی
 براه کریں۔ کلک پر بڻن ذیل کرم براه لئے کے ہونے متفق سے اس اور رسائی تک معاہدے کے رقم کی کارروائی قانونی سے طریقے ئنال آن

 چاہئیے۔ ہونا نہیں تبادلہ ساتھ کے دوسروں کا جس گا جائے لے پر لنک منفرد ایک کو آپ بڻن کہ لیں فرما نوٹ کرم

 رسائی تک لنک منفرد لئے کے معاہدے کے رقم کی کارروائی قانونی

فارم یہاں کاغذی فارم استعمال کرتے ہوئے اگر آپ قانونی کارروائی کی رقم کے معاہدے سے متفق ہونا چاہتے ہیں تو براه کرم 
 پھر اس ای میل کے نیچے درج  ڈاک پتے پر یہ فارم پرنٹ کر کے ارسال کریں۔ ،سے ڈاؤن لوڈ کریں

براه کرم نوٹ فرما لیں کہ کالس ایکشن میں آپ کی شرکت صیغہ راز میں رکھی جائے گے اور صرف آپ کی پیشگی  
 رضامندی سے ہی ظاہر کی جائے گی: 

 برائے عدالت، اگر خفیہ بنیادوں پر کوئی تصفیہ ہو جاتا ہے یا کامیاب عدالتی فیصلہ آ جاتا ہے تو؛ اور/یا •
یصلے کے جزو کے طور پر اگر درکار ہو، آپ کے دعوے کی تصدیق اور یا ، تصفیہ یا عدالتی فISGMبرائے  •

 ادائیگی کو قابل فعال بنانے کے لیے۔

ہمارے اس مقدمے سے مستقبل میں کامیابی کے امکانات وابستہ ہیں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ انصاف فراہم ہو 
 نونی استحقاق حاصل ہے، ہم انتھک محنت کریں گے۔ گیا اور آپ کو وه فوائد حاصل ہوگئے جن کا آپ کو قا

کے بارے میں تکنیکی عملے کو مطلع کریں  اندراج کے طریقہ کاراس کالس ایکشن اورہم آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ
 دمے کو جتنا ممکن ہو مدد میسر ہو۔ تاکہ مق

 7246یںاس اپ ڈیٹ یا کالس ایکشن کے کسی پہلو کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں تو براه کرم ہمیں بذریعہ کال رابطہ کرنے سے نہ ہچکچائ 
 ismclassaction@shine.com.au.یا ہمیں ای میل کریں1800 316 471یا  )02( 8754
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