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ADMIRAL MARKETS UK LTD 

PROCEDURA PRITOŽB STRANK 

 

Veljavno od 6th of Aprila, 2017 

 

V malo verjetnih dogodki, ko stranke, niso zadovoljne s storitvami, ki jih zagotavlja za njih Admiral Markets 

UK Ltd (hereinafter as AM UK), ima stranka pravico, da izrazi svoje mnenje oz. pomisleke nad produkti, 

storitvami & AM delovanjme…s posredovanjem pritožbe direktno na AM UK. 

Naša želja je, da vam zagotovimo pošteno obravnavo pritožbe in pridobitev ustrezne, detajlno pojasnjene 

obrazložitve. Prosimo, poglejte si process obravnave pritožbe: 

 

  

1. OBRAVNAVA PRITOŽBE 

  

1.1 Stranka, mora pritožbo posredovati preko emaila, preko pošte, lokalnemu partnerju, lahko pa tudi 

direktno na oddelek za pritožbe compliance@admiralmarkets.co.uk.  

 

V primerih, ko so se druge veje AM UK in predstavništva prejela pritožbo stranke, morajo biti 

pritožba posredovane AM UK oddelku za skladnost za ravnanje v imenu stranke. 

 

  

1.2 Pritožba mora biti posredovana na AM UK v najkrajšem možnem času. 

 

1.3 Stanka mora za obravnao pritožbe posredovati naslednje podatke: 

  

 Ime in priimek; 

 Kontaktni podatki; 

 Številka trgovalnega računa; 

 Opis nastale situacije in časovni okvire dogajanja situacije; 

  Identifkacijsko številko revalvantne transakcije ali pozicije v kolikor je to potrebno; 

 Če je mogoče, dokumente ali kopije the, ki bodo podprli trditve, bi morale biti tudi posredovane. 

 

 

 

1.4 AM ima pravico, da ne obravnava pritožbe v primeru. Ko: 

  

 ne vsebuje bistvenega zahtevanega formata pritožbe 

 ne omogoča indentifikacije prijavitelja 

 ne vsebuje bistvenih podatkov za obravnavo pritožbe 

 

       V zgornjih primerih, bo AM UK avtomatsko odgovoril stranki, da je pritožba zavrnjena. 

  

2. OBRAVNAVA PRITOŽBE 

mailto:compliance@admiralmarkets.co.uk
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2.1 Po prejemu pritožbe bo le ta vpisana v register pritožba AM UK. 

 

2.2 AM UK bo obvestil stranko o prejemu pritožbe preko registriranega emaila. Pritožbo bo obravnavala 

oseba, ki ni neposredno vpletena v postopek, katerega zajema pritoba. 

 

  

2.3 AM UK se bo potrudil po najboljših močeh za razrešitev pritožbe znotraj 3 (treh) delovnih dneh. V 

primeru, da to ne bo mogoče vas bomo o statusi pritožbe obveščali. 

 

 

2.4 Če ne bomo mogli rešiti pritožbo v 8 tednih po prejemu, vas bomo kontaktirali v pisni obliki, 

da pojasnimo, zakaj nismo v položaju, da izdamo končni odgovor in pojasnilo, do kdaj 

upamo, da bo le to razrešeno; 

 

2.5  Alternativno na tej točki, če boste to  morda želeli je,da svojo pritožbo naslovite na 

finančno storitve varuha človekovih pravic (FOS). Če boste to želeli, vam bo AM UK 

zagotovil kopijo FOS s pojasnjenimi navodili. 

 

    

 

3. FINANCIAL OMBUDSMAN SERVICE 

  

3.1 FOS je uraden in neodvisen varuh človekovih pravic v finančnem setu. Njihove storitve so brezplačne.  

 

3.2 Če želite podati pritožbo na FOS: 

  

 Morate biti dejanska stranka AM; 

 Morate dobiti dokončne odgovor s strani AM na vašo pritožbo; 

 Morate podati pritožbo znotrja šestih mesecev po dokončni odločitvi pritožbe AM.  

  

3.3 FOS se bo potrudil razrešiti vašo pritožbo znotrja šestih do devetih mesecev, praksa pa je  da je tretjino 

pritožbe razrešenih v treh mesecih. V primeru ugotovitve FOS, da je bila kršena vaša pravica je 

omogočena pravica za izpačilo , kot odškodnina stranki vse do zgodnjega limita GBP 150,000 (plus 

obresti in stroški). Dejansko pa je večina odškodnin mnogo nižja. 

  

3.4 Kontakt za FOS: 

 

The Financial Ombudsman Service 

Exchange Tower 

London E14 9SR 

Tel: 0800 0 234 567 
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http://www.financial-ombudsman.org.uk 

 

Kontakt email za: Financial Ombudsman Service 

E-mail  Complaint.info@financial-ombudsman.org.uk  

 

Lahko tudi dostopate do podrobnega pojasnila na sledeči povezavi:  

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