
 

 

KLAGEPROCEDURE  

 

ETX Capital reguleres af Financial Conduct Authority (FCA). Som et reguleret firma, har vi etableret 

følgende procedure for behandling af klager fra vores kunder.  

 

Hvis du er utilfreds med den service, du har/ikke har modtaget, bør du i første omgang prøve at løse 

din utilfredshed med din normale kontaktperson inden for ETX Capital eller med vores kundeservice 

team via e-mail til customerservice@etxcapital.dk eller via telefon +45 89 88 17 28,   

 

Vi vil bestræbe os på at løse din klage inden lukketid på den tredje arbejdsdag efter modtagelsen. 

Hvis du accepterer vores foreslåede løsning, vil vi betragte dette klagepunkt som løst. Et resumé 

over beslutningen (Summary Resolution Communication ”SCR”) vil blive sendt til dig, hvilket 

omfatter resultatet af din klage og vil informere dig om din ret til at sende din klage til den 

økonomiske ombudsmandstjeneset (Financial Ombudsman Service ”FOS”). 

 

Hvis du efter at have drøftet sagen med din kontaktperson eller vores kundeservice-team stadig er 

utilfreds med vores svar på din klage, eller vi ikke er i stand til at give dig et svar inden lukketid den 

tredje arbejdsdag efter modtagelsen, vil alle detaljerne om din klage blive videregivet til vores 

Compliance-afdeling, som vil undersøge din tvist kompetent, omhyggeligt og upartisk. 

 

ETX Capital vil straks sende dig en skriftlig bekræftelse via e-mail og kan anmode om yderligere 

oplysninger fra dig. Vi vil derefter holde dig informeret om forløbet af undersøgelsen af din klage. 

Bemærk venligst, at i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der bestemmer vores forhold 

til dig, kan vi afhængigt af arten af klagen suspendere handel på din(e) konto/i, mens din klage 

undersøges. Vi vil informere dig, hvis dette er nødvendigt. 

 

Inden otte (8) uger efter modtagelsen af din klage vil ETX Capital sende dig enten: 

 

 vores endelige svar på din klage, eller 

mailto:customerservice@etxcapital.dk


 et skriftlig svar, som vil forklare årsagerne til forsinkelsen med at give dig vores endelige 

svar samt angive den dato, hvor vi forventer at give dig vores endelige svar. 

 

Vores endelige svar vil: 

 

 opsummere de relevante kendsgerninger, fund og konklusioner, 

 konstatere om klagen er blevet opretholdt, 

 hvor det er relevant tilbyde erstatning eller kompensation, og 

 vedlægge detaljer om hvordan du kan kontakte den økonomiske ombudsmandstjeneste 

(Financial Ombudsman Service, "FOS"). 

 

Hvis du er utilfreds med det endelige svar, du modtager fra os, eller hvis vi ikke løser din klage inden 

for otte (8) uger efter vores modtagelse af din klage, har du ret til at henvise din klage til den 

økonomiske ombudsmandstjeneste, men du skal gøre dette inden seks (6) måneder efter datoen for 

det endelige svar, vi sender til dig. Hvis du ikke henviser din klage i tide, vil ombudsmanden ikke 

have vores tilladelse til at overveje din klage og vil derfor kun være i stand til at gøre det i meget 

begrænset omfang.  

 

Detaljer om, hvordan du kan kontakte den økonomiske ombudsmandstjeneste og et link til deres 

forklarende brochure vil blive leveret på samme tid som ETX Capitals endelige svar. Du kan anmode 

direkte om en kopi af den forklarende folder fra den økonomiske ombudsmandstjeneste: 

 

Den økonomiske 

ombudsmandstjeneste. 

Exchange Tower  

London E14 9SR 

 

Telefon +44 20 7964 0500 

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

Hjemmeside www.financial-ombudsman.org.uk 
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Vores detailkunder og enhver person(er), som handler udelukkende eller overvejende uden for 

deres handelsområde, forretning, håndværk eller profession, betragtes som klageberettigede og vil 

derfor have ret til at henvise deres klage til den økonomiske ombudsmandstjeneste.  

 

Bemærk, at binære indsatser ikke er reguleret af Financial Conduct Authority, og tvister vedrørende 

binære indsatser kan derfor ikke henvises til den økonomiske ombudsmandstjeneste. 


