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ADMIRAL MARKETS AS 

POSTUP ŘEŠENÍ REKLAMACÍ KLIENTŮ 

 

1. V případě, že jsou naši klienti nespokojeni s poskytnutými službami společnosti Admiral Markets 

AS (dále jen AM), klienti mají právo vyjádřit svůj nesouhlas podáním relevantní reklamace.  

 

2. Klient musí podat reklamaci písemně prostřednictvím emailu na emailovou adresu 

support@admiralmarkets.cz. Přijetí a řešení reklamací v jiném formátu bude zváženo, pokud se 

na tom shodnou obě strany a pokud je to rozumné a praktické za daných okolností.  

 

3. Klient musí poskytnout všechny následující informace AM: 

 

• Jméno a příjmení; 

• Kontaktní informace; 

• Číslo obchodního účtu; 

• Popis okolností a čas, na základě kterého vznikla reklamace; 

• Číslo obchodního/obchodních pokynů; 

• Pokud je to možné, dokumenty nebo kopie dokumentů, které danou reklamaci 

podporují. 

 

4. Pokud je to nezbytné, AM bude asistovat při formulování reklamace.. 

 

5. 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 informuje klienta a vyžádá si více informací.  

 

6. Reklamace musí být podána hned, jak je to možné, co nejdříve poté, co se dané okolnosti objevily 

a vedou klienta k reklamaci. 

 

7. Řešení reklamace začíná tím, že je registrována v databázi AM a je vyřešena finálním 

zhodnocením nebo odesláním odpovědi nebo dohodou o kompromisu.  

 

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

nebo jiným způsobem, na kterém se obě strany domluvily. 
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9. AM se pokusí v nejlepší dobré víře vyřešit reklamaci co nejdříve je to možné během 15 (patnácti) 

pracovních dnů u fyzických osob a během 30 (třiceti) pracovních dnů u právnických osob. 

Nicméně pokud řešení reklamace zabere více času, budeme vás informovat o nových 

podmínkách, jak dlouho přibližně vyřešení reklamace potrvá.  

 

10. AM se zavazuje odpovědět klientovi v takovém formátu, který může být reprodukován písemně 

a poslán na emailovou adresu, kterou klient uvedl v reklamaci. AM může poskytnout odpověď i 

jiným způsobem, dle dohody s klientem.  

 

11. Pokud klient nesouhlasí s odpovědí, kterou AM poskytla, klient si vyhrazuje právo vyhledat 

ochranu od dozorčích orgánů, kteří se zabývají před-soudními řízeními na základě kategorizace 

klienta. Klient je také oprávněn obrátit se na soud.  

 

-      The Estonian Financial Supervision Authority (Úřad pro dozor nad estonským finančním 

trhem), adresa Sakala 4, Tallinn 15030, telefon 6 680 500, e-mail info@fi.ee. Webová stránka 

www.fi.ee 

 

-     The Consumer Protection Board (Rada pro ochranu spotřebitele), adresa Pronksi 12, 

Tallinn 10117, telefon 6 201 700, e-mail info@tarbijakaitseamet.ee (pokud je reklamace 

podána fyzickou osobou, která jedná mimo svou obchodní profesi). Webová stránka 

www.tarbijakaitseamet.ee 

 

-       Soud dle jurisdikce. Více informací: www.kohus.ee 

http://www.fi.ee/
https://www.tarbijakaitseamet.ee/
https://www.tarbijakaitseamet.ee/

