
 

 

POSTUP PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 

 
 
ETX Capital je společnost regulovaná úradem Financial Conduct Authority (FCA). V souladu s regulací 

finančních služeb jsme stanovili tento postup podávání stížnosti. 

 

Nejste-li spokojeni se službou, které se Vám dostalo/nedostalo, nejprve se snažte vyřešit svoji nespokojenost 

prostřednictvím běžného kontaktu s ETX Capital nebo naším týmem zákaznické podpory (e-mailem na 

customerservice@ETXCapital.com nebo telefonicky na +44 207 392 1494). 

 

Budeme se usilovat, abychom vyřešili Vaši stížnost do konce třetího (3) obchodního dne  po obdržení 

stížnosti. Pokud přijmete námi navrhované řešení, budeme takovou stížnost považovat za vyřešenou. Shrnutí 

(Summary Resolution Communication), které bude obsahovat výsledek Vaší stížnosti a informace o Vašem 

právu eskalovat stížnost na oddelení Finančního Ombudsmana (FOS), Vám bude zasláno. 

 

Pokud se, po řešení stížnosti běžným kontaktem nebo cez náš Tým zákaznické podpory, domníváte, že Vaše 

stížnost nebyla vyřešena k Vaší spokojenosti nebo nejsme schopni Vám poskytnout odpověď do konce 

třetího dne po obdržení stížnosti, všechny podrobnosti týkající se Vaší stížnosti budou předány našemu 

oddělení Compliance, které Váš spor prošetří kompetentně, spravedlivě a nezaujatě. 

 

ETX Capital Vám e-mailem okamžitě zašle písemné oznámení a může si od Vás vyžádat doplňující informace. 

Budeme Vás informovat o vývoji opatření přijatých za účelem prošetření Vaší stížnosti. Upozorňujeme, že 

v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami upravujícími vztah s Vámi, závisí na povaze stížnosti, do 

okamžiku vyřešení Vaší stížnosti můžeme obchodování pozastavit na Vašem účtu (Vašich účtech). Budete-li 

to třeba provést, upozorníme Vás. 
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V souladu se směrnicemi, do osmi (8) týdnů od převzetí Vaší stížnosti Vám společnost ETX Capital zašle buď: 

 

 Konečnou odpověď na Vaši stížnosti; nebo 

 Písemnou odpověď, v které vysvětlíme důvody prodlení s poskytnutím naší konečné odpovědi a 

uvedeme datum, do kterého Vám dle našeho očekávání poskytneme naši konečnou odpověď. 

 

V naší konečné odpovědi: 

 

 Shrneme relevantní údaje, zjištění a závěry; 

 Uvedeme, zda byla stížnost potvrzena; 

 Bude-li třeba, nabídneme nápravné opatření; a 

 Přiložíme informace, jak můžete kontaktovat Finančního Ombdsmana - Financial Ombudsman 

Service (FOS). 

 

Nejste-li spokojeni s konečnou odpovědí, kterou od nás dostanete, nebo pokud se nám nepodaří vyřešit Vaši 

stížnost do osmi (8) týdnů od převzetí Vaší stížnosti, máte právo předat svoji stížnost službě Finančního 

Ombudsmana , ale musíte tak učinit do šesti (6) měsíců od data zaslání konečné odpovědi z naší strany.   

Pokud nepodáte Vaši stížnost včas , Finanční Ombudsman nemá naše svolení , na zvážení Vaši stížnosti, a tak 

budou moci učinit pouze  ve velmi omezených případech. 

 

Informace o tom, jak můžete kontaktovat Finančního Ombudsmana a odkaz na jejich vysvětlující leták Vám 

budou doručeny ve stejný okamžik jako konečná odpověď ETX.  Finančního Ombudsmana můžete 

kontaktovat přímo: 

 

Financial Ombudsman Service 

Exchange Tower  

London, E14 9SR  

 

Telefon   +44 20 7964 0500 

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

Webová stránka www.financial-ombudsman.org.uk 

 

mailto:complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
http://www.financial-ombudsman.org.uk/


Naši maloobchodní klienti a každá osoba(y), které jednají pro účely zcela nebo převážně mimo rámec jejich 

živnosti, podnikání , řemesla nebo povolání jsou považovány za způsobilé stěžovatelé , a proto budou mít 

právo odvolat se jejich stížnost na služby Finančního Ombudsmana . 

 

Vezměte prosím na vědomí, že binární sázky nejsou regulovány úřadem Financial Conduct Authority, a proto 

spory týkající binární sázky nemůže být odkázaný na služby Finančního Ombudsmana. 

 

 


