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ADMIRAL MARKETS UK LTD 

PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR CLIENȚILOR 

 

Valabil din 6 Aprilie 2017 

 

În cazul, puțin probabil, că clienții noștri sunt nemulțumiți de serviciile furnizate de către Admiral 

Markets UK Ltd (numită în continuare ca AM UK), clienții au dreptul să-și exprime reclamațiile 

referitoare la instrumentele, serviciile și obligațiile AM, prin trimiterea acesteia direct către AM UK. 

 

Scopul nostru este să ne asigurăm că reclamația ta este atent investigată și că vei primi un răspuns 

corect cu explicații detaliate. Te rugăm să consulți următorii pași pentru depunerea unei plângeri: 

 

  

1. DEPUNEREA UNEI PLÂNGERI 

  

1.1 Clientul trebuie să trimită sesizarea printr-un e-mail (te rugăm să te asiguri că adresa de e-

mail utilizată este aceeași adresă care este înregistrată la AM UK) sau prin poștă, la biroul 

local la adresa info@admiralmarkets.ro sau direct către Departamentul de Reclamații la 

adresa compliance@admiralmarkets.co.uk.  

 

    În cazul în care alte Sucursale AM și reprezentanți ai biroului au primit reclamația clientului,   

    aceasta trebuie să fie trimisă mai departe către Departamentul de Reclamații AM UK pentru     

    soluționare în numele clientului.  

  

1.2 Plângerea trebuie depusă către AM UK cât mai curând posibil. 

 

1.3 Clientul trebuie să furnizeze următoarele informații în reclamație: 

  

• Nume și prenume; 

• Date de contact; 

• Numărul contului de tranzacționare; 

• Descrierea circumstanțelor și timpul apariției acestora, pe care se axează plângerea; 

• Numerele de identificare a ordinelor tranzacțiilor relevante și pozițiile (dacă e necesar); 

• Dacă e posibil, documente sau copii care susțin reclamația și ar trebui să fie incluse. 

 

      1.4 AM are dreptul de a se abține de la examinarea unei plângeri dacă reclamația: 
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• nu îndeplinește cerințele formatului cerut; 

• nu permite identificarea aplicantului; 

• nu reprezintă temeiul pentru depunerea unei recalmații. 

 

Dacă se întrunesc condițiile de mai sus, AM UK va informa clientul și va solicita ulterior informația 

necesară. 

 

2. SOLUȚIONAREA RECLAMAȚIEI 

 

2.1 La primirea plângerii, aceasta va fi înregistrată în registrul de reclamații AM UK; 

 

2.2 AM UK va notifica clientul de primirea reclamației prin intermediul adresei de e-mail 

înregistrate. De reclamația se va ocupa cineva care nu a fost implicat în mod direct cu obiectul 

plângerii;  

 

2.3 AM UK își va da toată silința ca să soluționeze reclamațiile cât mai curând posibil, în 3 zile 

lucrătoare. Totuși, în cazul în care nu ne încadrăm în timp, te vom ține la current cu statusul 

reclamației tale până când timpul de investigare este complet;  

 

2.4 Dacă nu putem să soluționăm reclamația ta în 8 săptămâni de la primirea acesteia, te vom 

contacta în scris ca să-ți explicăm de ce nu suntem în stare să emitem un răspuns final și să 

furnizăm indicii când sperăm că vom fi capabili să oferim unul;  

 

2.5 Alternativ acestui punct, poate dorești ca plângerea ta să ajungă la Serviciul Financiar 

Ombudsman (FOS). În acest caz, AM UK îți va furniza o copie explicativă a procedurii FOS. 

    

 

3. SERVICIUL FINANCIAR OMBUDSMAN 

  

3.1 FOS este o entitate oficială independenă și adjudecător imparțial în rezolvarea litigiilor apărute 

între consumatori și furnizorii de servicii financiare. Acest serviciu este gratuit. 

 

3.2 Pentru depunerea reclamației la FOS: 

  

• Trebuie să fii client activ AM; 

• Trebuie să fi primit un răspuns final de la AM referitor la sesizarea ta; 

• Trebuie să depui plângerea ta către FOS în termen de 6 luni de la răspunsul final primit din 

partea AM.  
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3.3 FOS intenționează să soluționeze majoritatea litigiilor în termen de șase până la nouă luni, dar 

rezolvă o treime din cazuri în trei luni. Când FOS ajunge la concluzia că clientul a avut dreptate, 

cere persoanei juridice să-i plătească clientului, cu o limită maximă de 150,000 lire sterline (plus 

orice dovânzi și costuri). Cu toate acestea, majoritatea litigiilor implică mult mai puțin de atât. 

 

3.4 Date de contact FOS: 

 

The Financial Ombudsman Service 

Exchange Tower 

London E14 9SR 

Tel: 0800 0 234 567 

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

 

E-mail de contact Financial Ombudsman Service  

Complaint.info@financial-ombudsman.org.uk  

 

Poți accesa o copie a procedurii explicate FOS în linkul de mai jos:  

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