
 

 

PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS  

 

Az ETX Capital a Financial Conduct Authority (FCA) szabályozása alatt áll. Szabályozott vállalatként a 

következő eljárást léptettük életbe ügyfeleink panaszainak kezelésére.  

 

Amennyiben nem elégedett az igénybe vett/igénybe nem vett szolgáltatással, első sorban próbálja 

orvosoltatni panaszát a szokásos ETX Capital kapcsolattartójával vagy ügyfélszolgálatunkkal (e-

mailben a customerservice@ETXCapital.com címen vagy a +36 (0)1 9996720-as telefonszámon).  

 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy panaszát annak beérkezése utáni harmadik munkanap 

végéig orvosoljuk. Ha elfogadja a javasolt jogorvoslatot, panaszát orvosoltnak tekintjük. Elküldjük 

Önnek a Jogorvoslati Tájékoztató Összefoglalót (Summary Resolution Communication, SCR), amely 

tartalmazza panaszának eredményét, valamint tájékoztatjuk Önt arra vonatkozó jogáról, hogy 

felterjesztheti-e panaszát a Pénzügyi Ombudsman Szolgálatnak (Financial Ombudsman Service, FOS). 

 

Ha azonban továbbra sem elégedett válaszunkkal azután, hogy az ügyről a kapcsolattartót vagy az 

ügyfélszolgálatot tájékoztatta, vagy ha a beérkezéstől számított harmadik munkanap végéig nem 

tudunk választ adni, akkor az Ön panaszával kapcsolatos összes információt a szabálykövetési 

osztályunknak továbbítjuk, ahol szakértelemmel, alaposan és részrehajlás nélkül kivizsgáljuk 

panaszát. 

 

Az ETX Capital azonnal írásos visszaigazolást küld e-mailben, és esetleg további információkat kér be 

Öntől. Ezután tájékoztatjuk Önt a panasz kivizsgálásának előrehaladásáról. Tájékoztatjuk, hogy az 

Önnel való viszonyunkat szabályozó feltételek szerint – a panasz jellegétől függően – a panasz 

kivizsgálásának idejére felfüggeszthetjük a kereskedést az Ön számláján (számláin). Ha erre szükség 

lenne, értesítjük Önt. 
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A panasz beérkezésétől számított nyolc (8) héten belül az ETX Capital a következők egyikét küldi 

Önnek: 

 

 Az Ön panaszára adott végleges válasz; vagy 

 Írásos válasz, amelyben magyarázatot adunk a végleges válasz adásában történő késés 

okára, valamint jelezzük azt a dátumot, ameddig várhatóan végleges válasszal 

szolgálhatunk Önnek. 

 

Végleges válaszunk: 

 

 összefoglalja a vonatkozó tényeket, eredményeket és következtetéseket; 

 tartalmazza, hogy a panasz fennáll-e; 

 lehetőség szerint orvosló vagy megoldást nyújtó lépéseket ajánl; valamint 

 tartalmazza a Pénzügyi Ombudsman Szolgálat („FOS”) elérhetőségeit. 

 

Amennyiben elégedetlen a végleges válaszunkkal, vagy ha nem orvosoljuk panaszát annak 

beérkezésétől számított nyolc (8) héten belül, Ön jogosult panaszával a Pénzügyi Ombudsman 

Szolgálathoz fordulni, de ezt az általunk küldött végleges válasz kézhezvételétől számított hat (6) 

hónapon belül teheti meg. Amennyiben nem tárja fel panaszát időben, az ombudsmannak nem 

adunk engedélyt az Ön panaszának figyelembe vételére, így azt csak nagyon korlátozott feltételek 

mellett teheti meg.  

 

Az ETX Capital végleges válaszával együtt elküldjük Önnek a Pénzügyi Ombudsman Szolgálat 

elérhetőségeit és a tájékoztatójukra mutató hivatkozást. A Pénzügyi Ombudsman Szolgálattól 

közvetlenül beszerezhető a tájékoztató egy példánya: 

 

Financial Ombudsman Service 

Exchange Tower  

London E14 9SR 

 

Telefon: +44 20 7964 0500 

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

Weboldal: www.financial-ombudsman.org.uk 
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Lakossági ügyfeleink és azok, akik teljes mértékben vagy főképpen foglalkozásukon, vállalkozásukon 

vagy szakmájukon kívül tevékenykednek, jogosult panasztevőnek tekintendők, ezért jogukban áll 

panaszukkal a Pénzügyi Ombudsman Szolgálathoz fordulni.  

 

Tájékoztatjuk, hogy a bináris fogadásokat az Financial Conduct Authority nem szabályozza, ezért a 

bináris fogadásokkal kapcsolatos jogvitákkal nem fordulhat a Pénzügyi Ombudsman Szolgálathoz. 


