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AZ ADMIRAL MARKETS UK LTD ÜGYFÉL PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ 

ELJÁRÁSA 

 

      Érvényes: 2017. április 6-tól 
 

Azon ritka esemény következtében, amikor az ügyfél elégedetlen az Admiral Markets UK Ltd (a 

továbbiakban AM UK) szolgáltatásával, az ügyfélnek joga van kimutatni az elégedetlenségét a 

termékekkel, a szolgáltatásokkal, az AM kötelezettségeivel stb. kapcsolatban úgy, hogy a panaszát 

közvetlenül az AM UK felé nyújtja be. 

 

Célunk, hogy biztosítsuk, hogy a panasz megfelelően kerül feldolgozásra és megfelelő magyarázattal 

kerül megválaszolásra. Kérjük, nézze meg az alábbi lépéseket az ügyfélpanaszok benyújtásával 

kapcsolatban: 

 

1. PANASZ BENYÚJTÁSA 

 

1.1 Az Ügyfélnek e-mailben kell benyújtania a panaszát (kérjük, győződjön meg róla, hogy arról az e-

mail címről nyújtja be a panaszát, amelyen az AM UK-nál korábban regisztrált) a helyi 

kapcsolattartójának az info@admiralmarkets.hu e-mail címen vagy a Compliance Részlegnek a 

compliance@admiralmarkets.co.uk. 

 

Amennyiben az AM UK fióktelepe és helyi irodája panaszt fogad az Ügyféltől, a panaszt 

továbbítania kell az AM UK Compliance részlegének, hogy az ügyfél nevében járjon el. 

 

1.2 A panaszt az AM UK számára minél előbb be kell nyújtani, amennyire az a gyakorlatban 

lehetséges. 

 

1.3 Az ügyfélnek a panaszban fel kell tüntetnie az alábbi információkat: 

• Vezetéknév és Keresztnév; 

• Elérhetőség; 

• Kereskedési számla azonosító száma; 

• A körülmények leírása és a problémás eset történésének időpontja; 

• A releváns tranzakciós megbízás azonosítószáma és a pozíciók, amennyiben 

szükségesek; 

• Amennyiben lehetséges, dokumentumok és másolatok, amelyek alátámasztják az 

állítást.  

mailto:info@admiralmarkets.hu
mailto:compliance@admiralmarkets.co.uk
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1.4 Az AM-nek joga van visszautasítania a panasz felülbírálatát, amennyiben az 

• jelentősen eltér a formai követelményektől 

• nem teszi lehetővé a kérelmező személyazonosságának beazonosítását 

• nem tartalmazza a panasz benyújtásának alapvető elemeit 

 

Amennyiben a fent említettek történnek, az AM UK értesíteni fogja az Ügyfelet és további információt 

fog kérni tőle. 

 

2. A PANASZ KEZELÉSE 

 

2.1 A panasz az AM UK panasz nyilvántartásában is naplózásra kerül. 

 

2.2 Az AM UK értesíti az ügyfelet a panasz átvételről a megadott e-mail címen. Panaszát egy olyan 

személy fogja kezelni, aki nem vett részt közvetlenül a panasszal kapcsolatos intézkedésekben. 

 

2.3 Az AM UK megpróbál minden erőfeszítést megtenni, hogy megoldja a panaszt, amilyen gyorsan 

csak lehet 3 (három) munkanapon belül. Amennyiben nem tudjuk ezt megtenni, értesíteni fogjuk 

a panasza státuszáról, amíg a vizsgálat le nem zárul. 

 

2.4 Amennyiben nem tudjuk megoldani a panaszt 8 héten belül a beérkezéstől számítva, felvesszük 

Önnel a kapcsolatot írásos formában, amelyben magyarázatot adunk a késés okára,   valamint   

jelezzük   azt   a   dátumot,   ameddig   várhatóan   végleges   válasszal szolgálhatunk Önnek. 

 

2.5 Egy másik lehetőség szerint ezen a ponton talán a Pénzügyi Ombudsman Szolgálat (FOS) felé 

szeretne fordulni. Ebben az esetben az AM UK a Pénzügyi Ombudsman Szolgálat magyarázati 

kiadványának másolatát elküldi Önnek.  

 

3. PÉNZÜGYI OMBUDSMAN SZOLGÁLAT 

 

3.1 A Pénzügyi Ombudsman Szolgálat egy hivatalosan független és pártatlan döntőbíró a panaszok 

rendezésében a fogyasztó és a pénzügyi szolgáltatást nyújtó vállalatok között. Ez a szolgáltatás 

ingyenes. 

 

3.2 Ahhoz, hogy benyújtsa a panaszát a Pénzügyi Ombudsman Szolgálat felé: 

 

• Az AM aktuális ügyfelének kell lennie 
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• Egy végleges választ kell kapnia az AM a panaszára vonatkozóan 

• Be kell nyújtania a panaszát a Pénzügyi Ombudsman Szolgálat felé 6 hónapon belül az AM végső 

válaszát követően 

 

3.3 A Pénzügyi Ombudsman Szolgálat célja, hogy a vitás eseteket 6-9 hónapon belül megoldja, de az 

egyharmadukat 3 hónap alatt rendezze. Amennyiben a Pénzügyi Ombudsman Szolgálat arra a 

következtetésre jut, hogy az ügyfélnek igaza van és arra kötelezi a vállalatot, hogy fizessen az 

ügyfélnek, ennek a felső határa 150.000 GBP (és az esetleges kamatok és költségek). Azonban a 

legtöbb vitás eset sokkal alacsonyabb összeggel zárul. 

 

3.4 A Pénzügyi Ombudsman Szolgálat elérhetősége: 

The Financial Ombudsman Service 

Exchange Tower 

London E14 9SR 

Tel: 0800 0 234 567 

 

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

 

A Pénzügyi Ombudsman Szolgálat elérhetősége e-mailben  

         Complaint.info@financial-ombudsman.org.uk  

 

 

A Pénzügyi Ombudsman Szolgálat magyarázati kiadványát megtekintheti az alábbi linken: 

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

http://www.financial-ombudsman.org.uk/
mailto:Complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
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