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ADMIRAL MARKETS UK LTD 
SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS IR REIKALAVIMAI  

1.1 Ši Admiral Markets UK Ltd Lietuvos filialo gaunamų skundų nagrinėjimo tvarka (toliau – Tvarka) įtvirtina 
pagrindines skundų valdymo proceso taisykles, kuriomis, priimdami, registruodami bei spręsdami 
gautus skundus dėl Admiral Markets UK Ltd per jos Lietuvos filialą adresu Švitrigailos g. 11M, Vilnius, 
tel. +370 (5) 210 4841, el. p. info@admiralmarkets.lt  (toliau – Filialas) teikiamų ir/ar atsisakytų suteikti 
paslaugų, taip pat Admiral Markets UK Ltd su klientais sudarytų sutarčių, turi vadovautis Filialo 
darbuotojai. Filialo darbuotojai yra atsakingi už gautų skundų registravimą, nagrinėjimą bei atsakymų 
rengimą pagal jiems suteiktą kompetenciją. 
 

1.2 Tvarkos nuostatos atitinka Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių, patvirtintų 
Lietuvos Banko valdybos 2013 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 03-105 (toliau – Taisyklės), reikalavimus.  
 

1.3 Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos, kurios joje nėra apibrėžtos atskirai, atitinka Taisyklėse vartojamas 
sąvokas.  
 

1.4 Už šios Tvarkos įgyvendinimą yra atsakingas Filialo vadovas.  
 

1.5 Filiale priimami, registruojami ir nagrinėjami visi Admiral Markets UK Ltd klientų, kuriems paslaugas 
teikia ir/ar atsisako suteikti Filialas, rašytiniai skundai, tvarkingai ir įskaitomai surašyti valstybine 
(lietuvių) kalba, nurodant Tvarkos 2.2 punkte paminėtas aplinkybes / informaciją.  
 

1.6 Neįskaitomi ir/ar nesuprantamai išdėstyti skundai yra grąžinami pareiškėjui, nurodant trūkumus bei 
prašant juos ištaisyti. Nevalstybine kalba (rusų, lenkų, anglų ar kt.) surašyti skundai neprivalo būti 
nagrinėjami. Esant reikalui, Filialo vadovo sprendimu gauti nevalstybine kalba surašyti skundai turi būti 
išversti į lietuvių kalbą ir išnagrinėti. Rašytinis atsakymas turi būti pateikiamas valstybine kalba. 

1.7 Pareiškėjui, pateikusiam skundą, kitų pateikusių skundus pareiškėjų, Admiral Markets UK Ltd klientų 
ir/ar asmenų, siekiančių tapti Admiral Markets UK Ltd klientais, privati informacija neteikiama.  
 

1.8 Skundai priimami ir registruojami Filialo darbo laiku.  
 

1.9 Kai Admiral Markets UK Ltd klientai, kuriems paslaugas teikia ir/ar atsisako suteikti Filialas, turi teisę 
teikti skundą Admiral Markets UK Ltd centrinei buveinei, jie turi teisę pasirinkti kam teikti skundą – 
Filialui ar Admiral Markets UK Ltd centrinei buveinei. Atkreiptinas dėmesys, kad skundo teikimo ir 
nagrinėjimo sąlygos Filiale ir Admiral Markets UK Ltd centrinėje buveinėje skiriasi.  
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2. SKUNDŲ ĮFORMINIMAS IR PRIĖMIMAS  
 

2.1 Visi pareiškėjų skundai privalo būti rašytiniai. Filialas turi teisę atsisakyti priimti nagrinėti žodinį skundą, 
išskyrus atvejus, kai skundai, pateikti Filialui žodžiu, gali būti išspręsti tuoj pat operatyviai ir tiesiogiai 
su pareiškėju, nepažeidžiant pareiškėjo ir/ar Admiral Markets UK Ltd ir/ar Filialo interesų. 
 

2.2 Rašytiniame skunde turi būti nurodoma:  
 

2.2.1. pareiškėjo vardas, pavardė ir teisinis atstovavimo pagrindas (jei skundas teikiamas per atstovą) 
/ įmonės pavadinimas, įmonės atstovo vardas, pavardė, pareigos ir teisinis atstovavimo 
pagrindas;  

2.2.2. sutarties pavadinimas ir numeris (jei pareiškėjas yra sudaręs sutartį su Admiral Markets UK 
Admiral Markets UK Ltd Lietuvos filialas Švitrigailos 11M, LT-03228 Vilnius, Lietuva tel.: +370 
(5) 210 4841 e-mail: info@admiralmarkets.lt);  

2.2.3. data;  
2.2.4. adresas, kuriuo pareiškėjas pageidauja gauti atitinkamą atsakymą;  
2.2.5. kontaktinis telefono numeris, faksas, el. pašto adresas, kita kontaktinė informacija;  
2.2.6. skundo esmė ir aplinkybės, įskaitant skundžiamų Admiral Markets UK Ltd per Filialą teikiamų 

paslaugų ir/ar produktų, jų rūšių nurodymą;  
2.2.7. reikalavimas;  
2.2.8. teikiamų dokumentų sąrašas;  
2.2.9. pareiškėjo (pareiškėjo atstovo) parašas.  
 

2.3 Skundai gali būti teikiami Filialo veiklos vykdymo vietos adresu Švitrigailos 11M, LT-03228 Vilnius, taip 
pat paštu, el. paštu info@admiralmarkets.lt ar, jeigu Filialas sutinka priimti žodinį skundą, ir telefonu 
+37052104841. Filialo kontaktiniai duomenys taip pat nurodyti interneto svetainėje adresu 
www.admiralmarkets.lt 
 

2.4 Pareiškėjui pageidaujant, jam gali būti teikiamas skundo nuorašas su jį priėmusio (gavusio) Filialo 
darbuotojo pareigomis, vardu, pavarde, parašu ir skundo priėmimo data.  

 
2.5 Skundai, su kuriais tas pats pareiškėjas kreipiasi į Filialą tuo pačiu klausimu, pakartotinai nenagrinėjami, 

jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios reikalavimo pagrindą, ar nenurodomas naujas 
reikalavimas, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo 
pagrįstumu. Kai gaunamas pakartotinis skundas, kurį aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis atsisakoma 
priimti ir nagrinėti, Filialas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pakartotinio skundo gavimo dienos nurodo 
pareiškėjui atsisakymo priimti ir nagrinėti skundą priežastis.  

 
2.6 Anonimiški skundai nenagrinėjami.  

 
2.7 Pareiškėjų skundus privalo priimti bet kuris Filialo darbuotojas.  

 
2.8 Filialo skundų registracijos žurnale užregistruoti skundai yra teikiami Filialo vadovui, kuris savo nuožiūra 

paskiria pakankamai patirties, įgūdžių ir žinių turintį darbuotoją (toliau – Vykdytojas), kuris bus 
atsakingas už konkretaus skundo nagrinėjimą, atsakymo pareiškėjui projekto parengimą bei jo teikimą 
Filialo vadovui.  
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3. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA IR TERMINAI  

3.1 Priimti pareiškėjų skundai nagrinėjami nemokamai. Informacija apie skundų nagrinėjimo tvarką, 
taikomą Filiale, viešai skelbiama interneto svetainėje adresu www.admiralmarkets.lt ir/ar kitais 
visuomenei lengvai prieinamais būdais (lankstinukuose, informaciniuose lapeliuose, sutartyse su 
klientais ir pan.). Gavęs pareiškėjo prašymą, Filialas nedelsiant pateikia pareiškėjui raštu visą 
informaciją, susijusią su pareiškėjų skundų nagrinėjimo tvarka.  
 

3.2 Filialas privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad pareiškėjo skundas būtų išnagrinėtas kaip įmanoma 
išsamiau ir operatyviau. Pareiškėjų skundai nagrinėjami sąžiningai, teisingai, objektyviai, operatyviai, 
nešališkai, laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei kituose 
teisės aktuose nustatytų reikalavimų.  

 
3.3 Apie pareiškėjų skundų priėmimą Filialas informuoja pareiškėjus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo 

dienas nuo skundo gavimo dienos. Admiral Markets UK Ltd Lietuvos filialas Švitrigailos 11M, LT-03228 
Vilnius, Lietuva tel.: +370 (5) 210 4841, el. p. info@admiralmarkets.lt  

 
3.4 Pareiškėjų skundai turi būti išnagrinėti ir atsakymai raštu į juos pateikti ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) 

savaites nuo skundo gavimo dienos. Skundo nagrinėjimas gali būti pratęsiamas tik motyvuotu Filialo 
vadovo ar kito atsakingo asmens nurodymu, kai toks pratęsimas yra susijęs su papildomų dokumentų 
dėl skunde nurodytų aplinkybių pateikimu ir/ar kitomis svarbiomis aplinkybėmis. Nesuėjus 8 (aštuonių) 
savaičių terminui pateikti galutinį atsakymą, Filialas turi teisę pateikti pareiškėjui raštu tarpinį atsakymą 
į nagrinėjamą skundą.  

 
3.5 Jeigu skundo nagrinėjimas tęsiasi ilgiau kaip 8 (aštuonias) savaites nuo jo gavimo dienos, Filialo 

vadovas, Vykdytojas ar kitas atsakingas asmuo nedelsiant raštu informuoja pareiškėją apie užsitęsusį 
skundo nagrinėjimą, nurodo vėlavimo pateikti galutinį atsakymą priežastis, iki tol atliktus veiksmus, 
ketinamus atlikti veiksmus bei numatomus skundo išnagrinėjimo terminus.  

 
3.6 Skundas laikomas išnagrinėtu, jeigu atsakoma į visus skunde nurodytus klausimus ir/ar prašymus.  

 
3.7 Išnagrinėjus skundą, pareiškėjui siunčiamas rašytinis atsakymas, kuriame nurodoma:  

 
3.7.1. atsakymo data;  
3.7.2. skundo, į kurį atsakoma, data;  
3.7.3. adresatas;  
3.7.4. motyvuotas atsakymas;  
3.7.5. pridedamų dokumentų sąrašas;  
3.7.6. už skundo nagrinėjimą atsakingų asmenų (Vykdytojo) pareigos, vardai, pavardės ir parašai.  
 

3.8 Kai pareiškėjo skundas netenkinamas arba tenkinamas iš dalies, Filialo atsakyme, be aukščiau 3.7 
punkte nurodytų rekvizitų, taip pat išdėstomos ir tokio atsisakymo priežastys bei nurodomos kitos 
pareiškėjo interesų gynimo priemonės.  
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3.9 Jeigu skunde yra klausimų, nepriskirtų Filialo kompetencijai, šie klausimai nėra nagrinėjami. Tokiu 
atveju pareiškėjui pateikiamame atsakyme turi būti nurodoma, kurios institucijos kompetencijai 
priklauso šių klausimų sprendimas, o esant galimybei, ir tokios kompetentingos institucijos kontaktinė 
informacija.  

 

4. KLIENTŲ APTARNAVIMAS TELEFONU  

4.1 Už Filialo klientų, besikreipiančių į Filialą telefonu, kvalifikuotą ir operatyvų aptarnavimą yra atsakingi 
įgalioti Filialo darbuotojai. Kai klientas kreipiasi į Filialą telefonu, Filialo darbuotojai privalo trumpai ir 
suprantamai paaiškinti pareiškėjui informaciją bei atlikti veiksmus, kaip nurodyta žemiau:  
4.1.1. ar Filialas yra kompetentingas spręsti klientui rūpimą klausimą;  
4.1.2. kokius dokumentus (prašymą, skundą, pranešimą, pareiškimą, kitus dokumentus) ir kokiu būdu 

(asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu) reikia pateikti, kad pareiškėjo klausimas būtų 
išnagrinėtas ir išspręstas;  

4.1.3. nukreipti kliento skambutį Filialo darbuotojui, atsakingam už atitinkamą, su pareiškėjo klausimu 
susijusią Filialo veiklos sritį;  

4.1.4. nurodyti į kokią kitą instituciją klientas gali kreiptis, jei Filialas nekompetentingas spręsti klientui 
rūpimo klausimo. Admiral Markets UK Ltd Lietuvos filialas Švitrigailos 11M, LT-03228 Vilnius, 
Lietuva tel.: +370 (5) 210 4841 e-mail: info@admiralmarkets.lt  

 
5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 
5.1 Jeigu pareiškėjo netenkina Filialo pateiktas atsakymas į jo skundą arba Filialas nesilaiko šios Tvarkos 

3.3 – 3.5 punktuose nurodytų terminų ir/ar Tvarkoje įtvirtintų skundų nagrinėjimo taisyklių, pareiškėjas 
turi teisę per 3 (tris) mėnesius nuo jį netenkinančio Filialo atsakymo gavimo dienos, raštu kreiptis į 
Lietuvos banką dėl kilusio ginčo nagrinėjimo teisės aktų nustatyta tvarka.  
 

5.2 Filialas nuolat vertina gautų skundų nagrinėjimo rezultatus, renka informaciją apie panašius skundus, 
šią informaciją analizuoja bei vertina skundų atsiradimo priežastis ir nustato šių priežasčių šalinimo 
būdus. Filialas kaupia ir Lietuvos bankui, jo prašymu, pateikia visą informaciją apie gautų skundų 
skaičių, išskaidytą pagal pateikimo priežastis ir nagrinėjimo rezultatus.  

 
5.3 Klientų skundai ir kita su skundų nagrinėjimu susijusi medžiaga bei informacija saugoma Filiale 

mažiausiai 3 (trejus) metus nuo galutinio atsakymo pareiškėjui pateikimo dienos. Filiale 3 (trejus) metus 
privalo būti saugoma ir informacija apie sprendimus dėl skundų pagrindu nustatytų veiklos trūkumų 
šalinimo ir rizikos valdymo.  

 
5.4 Filialas ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius po kalendorinių metų pabaigos elektroninėmis priemonėmis 

pateikia Lietuvos bankui informaciją apie gautus skundus dėl finansinių priemonių.  
 

5.5 Ši Tvarka įsigalioja ją patvirtinus Filialo vadovo įsakymu.  
 

5.6 Filialas užtikrina veiksmingą skundų valdymo procesą bei veiksmingą skundų valdymo proceso kontrolę. 
Atsižvelgdamas į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų pasikeitimus, Lietuvos banko pastabas ir/ar 
rekomendacijas, taip pat gautų skundų nagrinėjimo procedūros rezultatus, Filialas reguliariai vertina 
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pagal šią Tvarką atliekamo pareiškėjų skundų valdymo proceso veiksmingumą ir tinkamumą bei esant 
poreikiui šią Tvarką papildo ir/ar pakeičia.  

 
5.7 Visi šios Tvarkos pakeitimai ir papildymai atliekami raštu ir įsigalioja juos patvirtinus Filialo vadovo 

įsakymu. 


