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ADMIRAL MARKETS UK LTD 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПЛАКВАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ 
 

Валидна от 6-ти април, 2017 
 

При малкa вероятност, ако наши клиенти не са доволни от предлаганите от Admiral Markets 
UK Ltd (накратко AM UK) услуги, те имат правото да изразят своето недоволство, във връзка с 
продуктите, услугите & задълженията на AM, като отнесат своето оплакване, директно към AM 
UK.  
 
Нашата цел е да подсигурим, че вашето оплакване ще бъде щателно разгледано и ще 
получите справедлив отговор, с детайлни обяснения. Моля, запознайте се с необходимите 
стъпки за подаване на оплакване:  
  
1. ПОДАВАНЕ НА ОПЛАКВАНЕ 
  
1.1 Клиентът, трябва да подаде оплакване, като изпрати email (моля проверете, дали email 

адреса, от който изпращате оплакването, е същия, като този фигуриращ в базата данни 
на AM UK, с който сте се регистрирали), или по пощата, към нашия местен представител, 
да се свържете с нас на email info@forextrade.bg, или директно към отдел Клиентски 
Оплаквания на compliance@admiralmarkets.co.uk.  

 
В случай, че други клонове на AM UK и представителни офиси, са получили оплаквания от 
клиенти, последните трябва да се препращат към Отдела за Оплаквания от клиенти на  
AM UK, от името на клиента.   

  
1.2 Оплакването, трябва да бъде предадено на AM UK възможно най-скоро. 

 
1.3 Клиентът, трябва да предостави следната информация в оплакването: 

  
• Име и фамилия; 
• Информация за връзка; 
• Идентификационен номер на сметката за търговия; 
• Описания на обстоятелствата, във връзка с които е подаденото оплакване; 
• Идентификационен номер на транзакцията, поръчката, или позициите, ако е 

необходимо; 
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• Ако е възможно, приложете документи, или копия, в подкрепа на твърденията, 
свързани с оплакването. 

 
 
1.4 AM има правото да се въздържи от разглеждане на оплакванията, ако хората които ги 

правят:  
  

• не следват изискванията за подаване на оплакване, в описания формат 
• не потвърдят идентичността си 
• не включат основание за подаване на оплакване 

 
 Разбира се, ако подобни обстоятелства са налице, AM UK ще се върже с клиента, за да изисква 
допълнителна информация. 
 
2. ОБРАБОТКА НА ОПЛАКВАНЕТО 
 
2.1 Веднъж получено, оплакването ще бъде заведено в регистъра за оплаквания на AM UK. 
 
2.2 AM UK ще уведоми клиента за получаване и завеждане на оплакването, чрез отговор на 

регистрирания email адрес. Вашето оплакване ще бъде обработено от някой, който не е 
замесен в обекта на оплакването. 

 
2.3 AM UK ще направи всичко възможно, за да разреши проблемите, свързани с 

оплакването, във възможно най-кратки срокове и в рамките на 3 (три) работни дни. Ако 
нямаме възможност обаче, да разрешим проблема в посочения срок, ще ви уведомим за 
статута на оплакването, при настъпване на посочения срок. 
 

2.4 Ако нямаме възможност да разрешим проблемите в оплакването, в рамките на 8 
седмици, от получаването му, ще се свържем с вас, за да ви обясним защо не сме в 
позиция да излезем с финално решение и позиция, както и да ви уведомим, в какви 
срокове, се надяваме да ви предоставим финален отговор;  

 
2.5 В крайна сметка, като алтернатива, след като получите финален отговор от AM, може да 

решите да отнесете оплакването си към услугите на Финансовия Омбудсман (Financial 
Ombudsman Service - FOS). В такъв случай, AM UK ще ви предостави информация, как 
можете да направите това. 
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3. УСЛУГИ НА ФИНАНСОВИЯ ОМБУДСМАН (FOS) 
  
3.1 FOS е официален, независим и безпристрастен съдия, в уреждането на отношенията 

между клиенти и провайдъри на финансови услуги, при наличие на клиентски 
оплаквания. Тази услуга е безплатна за ползване.   

 
3.2 За да отнесете своето оплакване към FOS: 
  

• Трябва да сте реален клиент на AM; 
• Трябва да сте получили финален отговор от AM, във връзка със своето оплакване; 
• Трябва да отнесете своето оплакване към FOS, в рамките на шест месеца от датата на 

получаване на финалния отговор от AM.  
  
3.3 FOS цели да разрешава повечето възникнали диспути в рамките на шест до девет месеца, 

макар, че обикновено се произнася по около една трета от оплакванията в рамките на 
три месеца. Когато FOS заключи, че клиентът е прав, изисква от провайдъра на 
финансови услуги да обезщети клиента. Горната граница на подобно обезщетение е 150 
000 GBP (плюс всякакви лихви и разходи). Обикновено повечето диспути завършват с 
далеч по-ниски обезщетения от посоченото. 

 
3.4 Информация за контакти на FOS: 
 

The Financial Ombudsman Service 
Exchange Tower 
London E14 9SR 
Tel: 0800 0 234 567 
 
http://www.financial-ombudsman.org.uk 
 
Свържете се с Financial Ombudsman Service на следния email: 
E-mail to Complaint.info@financial-ombudsman.org.uk  
 
Можете да научите повече за FOS от следния линк:  
http://www.fos.org.uk/publications/consumer-leaflet.htm 
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