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ADMIRAL MARKETS UK LTD 

KLIENDIKAEBUSTE LAHENDAMISE KORD 

 

Kehtiv alates 06.04.2017 

 

Väljendamaks oma rahulolematust Admiral Markets UK Ltd (järgnevalt kui ‘’AM UK’’) toodete, teenuste, 

kohustuste täitmise või millegi muu  osas, on kliendil õigus esitada Admiral Markets UK Ltd-le vastava 

sisuga kaebus. 

 

Meie eesmärk on tagada kliendi kaebuse põhjalik uurimine ning õiglase ja üksikasjaliku vastuse 

andmine. Kaebuse esitamiseks palume järgida allolevat korda: 

 

 

1. KAEBUSE ESITAMINE 

  

1.1 Kaebus tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti teel (võimaluse korral 

sama e-posti kaudu, mis on varasemalt AM UK’s registreeritud)  kohaliku esinduse e-posti 

aadressile klienditugi@admiralmarkets.ee või vastavuskontrolli osakonna e-posti aadressile 

compliance@admiralmarkets.co.uk või tavaposti teel kohaliku esinduse või AM UK registreeritud 

posti aadressile.  

 

Juhul, kui kaebus saadetakse AM UK kohalikule esindusele, on esindus kohustatud kaebuse 

kättesaamisel koheselt edastama selle AM UK vastavuskontrolli osakonnale  

  

1.2 Kaebus tuleb esitada AM UK-le esimesel võimalusel peale kaebuse aluseks olevate asjaolude 

ilmnemist. 

 

1.3 Kaebuses peab olema selgelt välja toodud järgmised kliendi andmed: 

  

● Ees- ja perekonnanimi; 

● Kontaktandmed; 

● Kauplemiskonto identifitseerimisnumber; 

● Kaebuse aluseks oleva asjaolu kirjeldus ja selle esinemise aeg; 

● Vajadusel asjassepuutuvate tehingukorralduste ja positsioonide identifitseerimisnumbrid; 

● Nõue ja võimalusel nõuet tõendavad dokumendid või nende koopiad. 
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1.4 AM UK-l on õigus jätta kaebus sisuliselt läbi vaatamata, kui: 

  

● see ei vasta oluliselt vorminõuetele 

● see ei võimalda identifitseerida kaebaja isikut 

● sellel puudub kaebuse tekke põhjus. 

 

     Sellisel juhul teavitatakse klienti kaebuse menetlusse võtmata jätmisest ning selle põhjustest. 

 

 

2. KAEBUSE KÄSITLEMINE 

 

2.1 Kaebuse lahendamine algab kliendi poolt esitatud kaebuse registreerimisega AM UK 

andmesüsteemis. 

 

2.2 AM UK teavitab klienti kaebuse kättesaamisest AM UK’s registreeritud e-posti aadressi kaudu. 

Kliendi kaebust ei menetleta isiku poolt, kes on olnud otseses seoses kaebuse tekkepõhjusega.   

 

2.3 AM UK annab endast parima, et vastata kliendi kaebusele hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul, 

alates kaebuse kättesaamisest. Juhul, kui AM UK-l  ei ole võimalik antud aja jooksul kaebust selle 

keerukuse tõttu või muudel mõjuvatel põhjustel lahendada, teavitab AM UK klienti kaebuse 

lahendamise protsessist. 

 

2.4 Kui AM UK ei ole võimeline kaebust lahendama 8 (kaheksa) nädala jooksul, teavitab AM UK klienti 

menetluse pikenemise põhjustest ning annab kliendile teada uue eeldatava kaebuse 

lahendamise tähtaja.  

 

2.5 Soovi korral on kliendil õigus pöörduda kaebusega Ühendkuningriigi finantsteenuste 

ombudsmani (ingl  Financial Ombudsman Service`i  ehk FOS) poole. Juhul, kui klient soovib 

pöörduda oma kaebusega FOS-i poole, saadab AM UK kliendile ka vastavasisulise  teabelehe.  

    

 

3. FINANTSTEENUSTE OMBUDSMAN  

  

3.1 Finantsteenuste ombudsman on sõltumatu ja erapooletu kohtunik kaebuste lahendamisel 

finantsteenuseid pakkuvate ettevõtete ja nende klientide vahel. Antud teenuse kasutamine ei too 

kaasa kulutusi kaebuse esitajale.   

 

3.2 Finantsteenuste ombudsmanile kaebuse esitamiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded: 
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● Kaebuse esitaja peab olema AM UK klient; 

● AM UK on edastanud kaebuse lahendamise osas oma lõpliku vastuse kliendile; 

● Kaebuse lahendamise vastuse kättesaamisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 6 kuud.  

  

3.3 Finantsteenuste ombudsman võib teatud juhtudel vastata klientide pöördumistele 3 (kolme) kuni 

9 (üheksa) kuu jooksul, kuid enamasti saadakse vastus kaebusele siiski 3 (kolme) kuu jooksul. 

Kliendi kaebuse rahuldamise korral on maksimaalne kompensatsioon finantsteenuseid 

pakkunud ettevõtja poolt kuni 150 000 GBP (Inglise nael) väärtuses. 

 

 

3.4 Finantsteenuste ombudsmani kontaktandmed: 

 

The Financial Ombudsman Service 

Exchange Tower 

London E14 9SR 

Tel: 0800 0 234 567 

 

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

 

Finantsteenuste ombudsmani e-posti aadress: 

Complaint.info@financial-ombudsman.org.uk  

 

Finantsteenuste ombudsmani selgitav teabeleht on kättesaadav järgnevalt aadressil: 

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