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PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW 

ADMIRAL MARKETS UK LTD 
 

Obowiązuje od dnia 06.04.2017 

 

W przypadku mało prawdopodobnego niezadowolenia z usług świadczonych przez Admiral Markets UK 

Ltd (dalej AM UK), Klienci mają prawo wyrazić swoje niezadowolenia w odniesieniu do określonych 

produktów, świadczonych usług i zobowiązań AM UK itp., poprzez złożenie reklamacji bezpośrednio do 

AM UK. 

Naszym celem jest zapewnienie, że Twoja reklamacja zostanie dokładnie zbadana i że otrzymasz 

sprawiedliwą decyzję wraz ze szczegółowymi wyjaśnieniami. Zapoznaj się z etapami zgłaszania 

reklamacji: 

1. SKŁADANIE REKLAMACJI 

 

1.1 Klient musi złożyć reklamację wysyłając wiadomość e-mail (prosimy upewnić się, że używany adres 

e-mail jest taki sam, jak wcześniej zarejestrowany w AM UK) do lokalnego punktu kontaktowego na 

adres pomoc@admiralmarkets.pl lub bezpośrednio do Działu Compliance AM UK na adres 

compliance@admiralmarkets.co.uk. Reklamacja może zostać złożona również drogą pocztową. 

 

W przypadku, w którym inne oddziały AM UK i biura przedstawicielskie otrzymały reklamację Klienta, 

reklamacja ta musi zostać przekazana w imieniu Klienta do Działu Compliance AM UK w celu 

rozpatrzenia. 

 

1.2 Reklamacja powinna zostać złożona w AM UK tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe. 

 

1.3 Klient powinien podać w reklamacji wszystkie następujące informacje: 

 

 Imię i nazwisko; 

 Informacje kontaktowe; 

 Numer rachunku inwestycyjnego; 

 Opis okoliczności i czas wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji; 

 Numery identyfikacyjne odpowiednich zleceń i pozycji jeśli konieczne; 

 Jeśli możliwe, należy dołączyć dokumenty lub ich kopie, które poparłyby reklamację. 

 

1.4 AM ma prawo powstrzymać się od rozpatrzenia reklamacji, jeśli reklamacja: 

 

 nie została przedłożona w wymaganej formie. 

 nie pozwala na identyfikację tożsamości składającego reklamację. 

 nie zawiera podstawy do złożenia reklamacji. 

 

Jeśli wystąpią powyższe, AM UK poinformuje Klienta i poprosi o dalsze informacje. 

mailto:pomoc@admiralmarkets.pl
mailto:compliance@admiralmarkets.co.uk
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2. ROZPATRYWANIE REKLAMACJI 

 

2.1 Po otrzymaniu reklamacji zostanie ona zarejestrowana w rejestrze reklamacji AM UK. 

 

2.2 AM UK powiadomi Klienta o otrzymaniu reklamacji za pośrednictwem zarejestrowanego adresu e-

mail. Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona przez kogoś, kto nie był bezpośrednio związany z 

przedmiotem reklamacji. 

 

2.3 AM UK dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej rozpatrzyć reklamację w ciągu 3 (trzech) dni 

roboczych. Jeśli jednak nie będziemy w stanie przeprowadzić procesu rozpatrzenia w tak krótkim 

czasie, będziemy informować Cię o statusie Twojej reklamacji do czasu zakończenia procedury 

rozpatrywania. 

 

2.4 Jeśli nie będziemy w stanie rozpatrzyć Twojej reklamacji w ciągu 8 tygodni od daty jej otrzymania, 

skontaktujemy się z Tobą pisemnie wyjaśniając, dlaczego nie jesteśmy w stanie wydać ostatecznej 

opinii. Wówczas wskażemy kiedy, mamy nadzieję, uda nam się dostarczyć finalną odpowiedź; 

 

2.5 Alternatywnie w tym momencie możesz skierować swoją reklamację do Rzecznika ds. Usług 

Finansowych (Financial Ombudsman Service - FOS). W takim przypadku AM UK dostarczy Ci kopię 

ulotki objaśniającej FOS. 

 

3. RZECZNIK DS. USŁUG FINANSOWYCH (FINANCIAL OMBUDSMAN SERVICE) 

 

3.1 FOS jest oficjalnym niezależnym i bezstronnym ekspertem zajmującym się rozstrzyganiem reklamacji 

pomiędzy konsumentami a firmami świadczącymi usługi finansowe. Usługa FOS jest bezpłatna. 

 

3.2 Aby złożyć reklamację do Rzecznika ds. Usług Finansowych: 

 

 Musisz być faktycznym klientem AM UK; 

 Musisz posiadać finalną odpowiedź od AM UK dotyczącą Twojej reklamacji; 

 Musisz złożyć reklamację do FOS w ciągu sześciu miesięcy od daty otrzymania finalnej 

odpowiedzi od AM UK.  

 

3.3 Rzecznik ds. Usług Finansowych rozwiązuje większość sporów w ciągu sześciu do dziewięciu 

miesięcy, jednak jedną trzecią przypadków rozwiązuje w ciągu trzech miesięcy. Jeśli Rzecznik ds. 

Usług Finansowych uzna, że Klient miał rację, i zażąda wypłaty odszkodowania przez firmę, górna 

granica wynosi 150 00 GBP (plus wszelkie odsetki i koszty). Jednak większość sporów wiąże się z 

wypłatą dużo niższych kwot. 

 

3.4 Dane kontaktowe Rzecznika ds. Usług Finansowych: 

 

The Financial Ombudsman Service 

Exchange Tower 
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London E14 9SR 

Tel: 0800 023 4 567 

Tel: + 44 20 7964 0500 (dla połączeń z poza UK) 

 

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

 

Skontaktuj się z Rzecznikiem ds. Usług Finansowych drogą elektroniczną: 

complaint.info@financial-ombudsman.org.uk 

 

Możesz uzyskać dostęp do kopii ulotki objaśniającej FOS pod następującym adresem: 

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