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ADMIRAL MARKETS UK LTD 

KLIENTŲ SKUNDŲ SPRENDIMO PROCEDŪRA 
 

Galioja nuo 2017 m. balandžio 6 d. 
 

Mažai tikėtinu atveju, jei mūsų klientai nepatenkinti jiems suteiktomis „Admiral Markets UK" Ltd (toliau – “AM 
UK”) paslaugomis, klientai turi teisę išreikšti savo nepasitenkinimą suteiktais produktais, paslaugomis ir AM 
įsipareigojimais ir t. t., teikdami savo skundą tiesiogiai AM. 
 
Mes siekiame užtikrinti kruopštų jūsų skundo tyrimą ir pateikti jums sąžiningą sprendimą bei išsamius paaiškinimus. 
Žr. toliau išdėstytus skundo pateikimo etapus. 
 
  
1. SKUNDO PATEIKIMAS 
  
1.1 Klientas turi pateikti skundą el. paštu (įsitikinkite, kad tam naudojamas el. pašto adresas yra tas pats, kuris 

anksčiau registruotas AM UK įrašuose) arba laišku, siunčiamu jūsų vietiniam kontaktiniam asmeniui adresu 
info@admiralmarkets.lt, arba tiesiogiai Atitikties skyriui adresu compliance@admiralmarkets.co.uk.  

 
Kai kliento skundą gauna kiti AM UK filialai ir atstovybės, skundas turi būti persiųstas AM UK Atitikties 
skyriui, kuris jį išspręs kliento vardu. 

  
1.2 Skundą reikia pateikti AM UK, kaip įmanoma greičiau. 

 
1.3 Klientas skunde turi pateikti visą toliau nurodytą informaciją: 

  
• vardą ir pavardę; 
• kontaktinę informaciją; 
• prekybos sąskaitos identifikacinį numerį; 
• aplinkybių aprašymą ir įvykio, dėl kurio teikiamas skundas, laiką; 
• atitinkamų pavedimų ir pozicijų identifikacinius numerius, jeigu reikia; 
• jei įmanoma, reikia pateikti dokumentus ar kopijas, kurios pagrįstų pretenziją. 

 
 
 
1.4 AM turi teisę nenagrinėti skundo, jeigu jis: 
  

• iš esmės neatitinka formato reikalavimų; 
• neleidžia nustatyti pareiškėjo tapatybės; 
• nenurodytas skundo pateikimo pagrindas. 

 
       Aukščiau nurodytų aplinkybių atveju AM UK informuoja klientą ir paprašo pateikti daugiau informacijos. 
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2. SKUNDO SPRENDIMAS 
 
2.1 Gautas skundas registruojamas AM UK skundų registre. 
 
2.2 AM UK praneša klientui apie gautą skundą registruotu el. pašto adresu. Jūsų skundą sprendžia asmuo, tiesiogiai 

nesusijęs su skundo objektu. 
 
2.3 AM UK stengiasi išspręsti skundus per 3 (tris) darbo dienas, kaip įmanoma greičiau. Tačiau, jeigu to padaryti 

negalime, informuojame jus apie jūsų skundo būseną iki tol, kol mūsų tyrimas baigiasi. 
 
2.4 Jei negalima išspręsti jūsų skundo per 8 savaites nuo jo gavimo, susisiekiame su jumis raštu ir paaiškiname, 

kodėl negalime pateikti galutinio atsakymo, bei nurodome, kada tikimės jį pateikti. 
 
2.5 Šiuo metu galite pageidauti perduoti savo skundą Finansų ombudsmeno tarnybai (FOT). Tokiu atveju AM UK 

pateikia jums FOT aiškinamojo lankstinuko kopiją. 
    
 
3. FINANSŲ OMBUDSMENO TARNYBA 
  
3.1 FOT yra oficialus nepriklausomas ir nešališkas teisėjas, sprendžiantis skundus, kylančius tarp vartotojų ir 

finansines paslaugas teikiančių įmonių. Ši paslauga yra nemokama. 
 
3.2 Norėdami perduoti savo skundą FOT: 
  

• turite būti AM klientas; 
• turite gauti galutinį atsakymą iš AM dėl jūsų skundo; 
• skundą turite perduoti FOT per šešis mėnesius nuo galutinio AM atsakymo datos.  

  
3.3 FOT siekia išspręsti daugumą ginčų per šešis – devynis mėnesius, tačiau trečdalį atvejų išsprendžia per tris 

mėnesius. Kai FOT prieina išvadą, kad vartotojas teisus, ir nurodo įmonei sumokėti vartotojui, taikoma viršutinė 
150 000 svarų sterlingų (plius palūkanos ir išlaidos) riba. Tačiau daugelio ginčų suma yra daug mažesnė. 

 
3.4 FOT kontaktinė informacija: 
 

The Financial Ombudsman Service (Finansų ombudsmeno tarnyba) 
Exchange Tower 
Londonas E14 9SR 
Tel.: 0800 0 234 567 
http://www.financial-ombudsman.org.uk 
 
Susisiekite su Finansų ombudsmeno tarnyba el. paštu. 
El. paštas: Complaint.info@financial-ombudsman.org.uk  
FOT aiškinamojo lankstinuko kopiją rasite pasinaudoję šia nuoroda: 
http://www.fos.org.uk/publications/consumer-leaflet.htm 


