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ADMIRAL MARKETS UK LTD 

POSTUP ŘEŠENÍ REKLAMACÍ 

 

Účinné od 6. dubna 2017 

 

V případě, že jsou naši klienti nespokojeni s poskytnutými službami společnosti Admiral Markets UK Ltd 

(dále jen AM UK), klienti mají právo vyjádřit svůj nesouhlas podáním reklamace AM UK přímo. 

 

Naším cílem je zajistit, aby byla Vaše reklamace řádně přezkoumána, a byste obdrželi detailní vysvětlení. 

Projděte si prosím jednotlivé kroky podání reklamace: 

 

  

1. PODÁNÍ REKLAMACE 

  

1.1 Klient musí podat reklamaci prostřednictvím emailu (ujistěte se prosím, že posíláte reklamaci ze 

stejného emailu, na který jste registrován u AM UK) nebo prostřednictvím pošty. Reklamaci lze 

zaslat na místní emailovou adresu info@admiralmarkets.cz nebo můžete Právnické oddělení 

kontaktovat napřímo na této emailové adrese v compliance@admiralmarkets.co.uk.   

 

V případě že zastupující pobočky AM UK obdrželi reklamaci klienta, reklamace musí být přeposlána 

právnickému oddělení AM UK jménem klienta.  

  

1.2 Reklamace musí být přeposlána AM UK co nejdříve je to možné. 

 

1.3 Klient musí poskytnout všechny následující informace: 

  

 Jméno a příjmení; 

 Kontaktní informace; 

 Číslo obchodního účtu; 

 Popis okolností a čas, na základě kterého vznikla reklamace; 

 Číslo obchodního pokynu; 

 Pokud je to možné, dokumenty nebo kopie, které danou reklamaci podporují. 

 

 

 

1.4 AM má právo odmítnou prověření dané reklamace, v případě, že: 

  

 Značně neodpovídá formátovým požadavkům 

 Nelze identifikovat klienta, který reklamaci podává 

 Neobsahuje základy pro podání reklamace 

 

       V takovém případě AM UK informuje klienta a vyžádá si více informací. 

 

mailto:info@admiralmarkets.cz
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2. ŘEŠENÍ REKLAMACE 

 

2.1 Reklamace bude zaznamenána v registru reklamací AM UK. 

 

2.2 AM UK informuje klienta, že danou reklamaci obdržela prostřednictvím registrované emailové adresy. 

Vaše reklamace bude řešena někým, kdo nebyl přímo zapojen do reklamace. 

 

2.3 AM UK se pokusí v nejlepší dobré víře vyřešit reklamaci co nejdříve je to možné během 3 (tří) 

pracovních dnů. Nicméně pokud řešení reklamace zabere více času, budeme vás informovat o stavu 

reklamace, jakmile je vyřešena. 

 

2.4 V případě, že nejsme schopni vyřešit vaši reklamaci během 8 týdnů od obdržení, písemně vás 

budeme informovat a vysvětlíme, proč nám nepřísluší poskytnout finální odpověď a sdělíme přibližný 

čas, kdy si myslíme, že budeme schopni poskytnout odpověď;  

 

2.5 Alternativně se můžete v této fázi obrátit na Financial Ombudsman Service (FOS). V takovém 

případě AM UK poskytne kopii vysvětlení od FOS. 

    

 

3. SLUŽBY FINANČNÍHO OMBUDSMANA 

  

3.1 FOS je oficiální nezávislý nestranný rozhodčí v řešení reklamací mezi klienty a společnostmi 

poskytujícími finanční služby. Tato služba je bezplatná. 

 

3.2 V případě, že se chcete obrátit na FOS: 

  

 Musíte být klientem AM; 

 Musíte mít u sebe finální odpověď od AM týkající se vaší reklamace; 

 Vaši reklamaci musíte podat na FOS do šesti měsíců od data obdržení finální odpovědi od AM.  

  

3.3 FOS má za cíl vyřešit spory během šesti až devíti měsíců a vyřešit třetinu případů během tří měsíců. 

V případě, že FOS rozhodne, že měl klient pravdu a společnost musí zaplatit klientovi, je zde daný 

limit 150,000 GBP (plus jakákoliv sazba a náklady). Nicméně většina sporů se týká částek mnohem 

menších. 

 

3.4 Kontakt na FOS: 

 

The Financial Ombudsman Service 

Exchange Tower 

London E14 9SR 

Tel: 0800 0 234 567 

 

http://www.financial-ombudsman.org.uk 

 

http://www.financial-ombudsman.org.uk/
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Emailová adresa na Financial Ombudsman Service 

E-mail to Complaint.info@financial-ombudsman.org.uk  

 

Kopii brožury FOS naleznete na tomto odkazu:  

http://www.fos.org.uk/publications/consumer-leaflet.htm 

 

 

 

 

 

http://www.fos.org.uk/publications/consumer-leaflet.htm

