
 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 

 

H ETX Capital εποπτεύεται από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct 

Authority, “FCA”). Ως εποπτευόμενη εταιρεία, έχουμε καθιερώσει την παρακάτω διαδικασία για το 

χειρισμό των παραπόνων που μας υποβάλλουν οι πελάτες μας.  

 

Αν δεν είστε ικανοποιημένος από την υπηρεσία που σας έχει προσφερθεί ή λόγω της υπηρεσίας 

που δεν σας έχει προσφερθεί, θα πρέπει, σε πρώτη φάση, να προσπαθήσετε να επιλύσετε το 

ζήτημα που προκάλεσε τη δυσαρέσκειά σας επικοινωνώντας κανονικά με την ETX Capital ή με την 

ομάδα Υποστήριξης Πελατών μας (στέλνοντας email στο customerservice@ETXCapital.gr ή 

καλώντας στο +30 210 3645 208).  

 

Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την επίλυση του ζητήματος μέχρι το τέλος της τρίτης 

εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή της καταγγελίας σας. Αν αποδεχτείτε τη λύση που σας 

προτείνουμε, θα θεωρήσουμε ότι το ζήτημα επιλύθηκε. Θα σας αποσταλεί Συνοπτική ανακοίνωση 

επίλυσης διαφοράς (SCR), η οποία θα περιέχει το αποτέλεσμα της καταγγελίας σας και θα σας 

παρέχει ενημέρωση σχετικά με το δικαίωμά σας να προωθήσετε την καταγγελία σας στην Υπηρεσία 

του Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή (FOS). 

 

Σε περίπτωση που μετά την αντιμετώπιση του ζητήματος μέσω της επικοινωνίας σας με την ομάδα 

υποστήριξής μας παραμείνετε δυσαρεστημένος με την απάντησή μας ή δεν μπορέσαμε να σας 

απαντήσουμε μέχρι το τέλος της τρίτης εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή της καταγγελίας σας, 

όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την καταγγελία σας θα διαβιβαστούν στο Τμήμα Συμμόρφωσης, 

όπου η διαφορά σας θα διερευνηθεί επαρκώς, επιμελώς και αμερόληπτα.  

 

Η ETX Capital θα σας στείλει άμεσα μια γραπτή επιβεβαίωση παραλαβής της καταγγελίας σας μέσω 

email και μπορεί να σας ζητήσει επιπλέον πληροφορίες. Θα σας κρατάμε ενήμερους στη συνέχεια 

για την πρόοδο της έρευνάς μας σχετικά με την καταγγελία σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι 

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη μεταξύ μας σχέση, ανάλογα με τη φύση 
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της καταγγελίας σας, μπορεί να αναστείλουμε τον ή τους λογαριασμούς συναλλαγών σας ενόσω 

αυτή εξετάζεται. Θα σας ειδοποιήσουμε σε περίπτωση που απαιτείται κάτι τέτοιο. 

 

Εντός οχτώ (8) εβδομάδων από την παραλαβή της καταγγελίας σας η ETX Capital θα σας στείλει 

είτε: 

 

 την τελική μας απάντηση όσον αφορά την καταγγελία σας, ή  
 

 γραπτή απάντηση στην οποία θα εξηγούνται οι λόγοι για την καθυστέρηση της τελικής 

μας απάντησης και θα αναφέρεται η ημερομηνία μέχρι την οποία αναμένουμε να σας 

στείλουμε την τελική μας απάντηση. 

 

Στην τελική μας απάντηση: 

 

 θα γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση των σχετικών γεγονότων, ευρημάτων και 

συμπερασμάτων 

 θα αναφέρεται εάν η καταγγελία έχει θεωρηθεί βάσιμη 

 ανάλογα με την περίπτωση, θα προσφέρεται αποκατάσταση ή διορθωτικά μέτρα και 

 θα επισυνάπτονται λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία 

του Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή («FOS»). 

 

Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με την τελική απάντηση που θα λάβετε από εμάς ή δεν 

καταφέρουμε να επιλύσουμε το ζήτημά σας εντός οχτώ (8) εβδομάδων από την παραλαβή της 

καταγγελίας σας, έχετε το δικαίωμα να παραπέμψετε το παράπονό σας στην Υπηρεσία του 

Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή (FOS), αλλά πρέπει να το κάνετε εντός έξι (6) μηνών από την 

ημερομηνία αποστολής της τελικής μας απάντησης. Αν δεν παραπέμψετε το παράπονό σας 

εγκαίρως, ο Διαμεσολαβητής δεν θα έχει την άδειά μας να εξετάσει την καταγγελία σας και θα 

μπορέσει να το πράξει μόνο κάτω από πολύ περιορισμένες συνθήκες.  

 

Λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία του Χρηματοοικονομικού 

Διαμεσολαβητή (FOS) και ένας σύνδεσμος για το επεξηγηματικό της φυλλάδιο θα σας δοθούν κατά 

τον ίδιο χρόνο με την τελική απάντηση της ETX Capital. Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο του 

επεξηγηματικού φυλλαδίου από την Υπηρεσία του Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή 

απευθείας: 

 



Financial Ombudsman Service 

Exchange Tower  

London E14 9SR 

 

Τηλέφωνο  +44 20 7964 0500 

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

Ιστοσελίδα www.financial-ombudsman.org.uk 

 

 

Οι ιδιώτες πελάτες μας και οποιοδήποτε άτομο ή άτομα ενεργούν για σκοπούς εξ ολοκλήρου ή 

κυρίως εκτός της εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, τέχνης ή επαγγέλματός τους, 

θεωρούνται επιλέξιμοι καταγγέλλοντες και ως εκ τούτου, θα έχουν το δικαίωμα να παραπέμψουν 

την καταγγελία τους στην Υπηρεσία του Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή (FOS).  

 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι συναλλαγές σε δυαδικά δικαιώματα (binary options) δεν υπόκειται 

στην εποπτεία της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) και κατά συνέπεια διενέξεις που 

αφορούν τις συναλλαγές σε δυαδικά δικαιώματα δεν μπορούν να παραπεμφθούν στην Υπηρεσία 

του Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή.  
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