
 

 

Procedura składania reklamacji 

 

Firma ETX Capital podlega regulacji Financial Conduct Authority (FCA). W ramach zapewnienia 

zgodności z obowiązującą nas regulacją, opracowaliśmy poniższą procedurę składania reklamacji. 

 

Jeżeli klient nie jest zadowolony z jakości naszych usług, powinien w pierwszej kolejności spróbować 

rozwiązać problem, kontaktując się ze swoim Opiekunem klienta ETX Capital lub z Działem Obsługi 

Klienta (wysyłając e-mail pod adres customerservice@etxcapital.com lub dzwoniąc pod numer +44 

(0)20 7392 1494). 

 

Dołożymy wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi na Państwa reklamację do końca trzeciego dnia 

od jej otrzymania. Jeżeli klient zaakceptuje proponowane przez nas rozwiązanie, proces 

rozpatrywania reklamacji zostanie uznany za zakończony, a reklamacja za rozwiązaną. W takim 

przypadku otrzymają Państwo wiadomość podsumowującą rozwiązanie reklamacji i zawierającą 

informację o przysługującym Państwu prawie do złożenia zażalenia do Financial Ombudsman Service.  

 

Jeżeli nie będą Państwo usatysfakcjonowani rozwiązaniem reklamacji przez Opiekuna klienta lub 

Dział Obsługi Klienta lub jeśli nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na reklamację do końca 

trzeciego dnia od jej otrzymania, wszystkie szczegóły dotyczące reklamacji zostaną przekazane do 

działu Compliance, który rozpatrzy ją starannie, rzetelnie i bezstronnie. 

 

ETX Capital wyśle klientowi pisemne potwierdzenie otrzymania reklamacji drogą e-mailową i może 

zwrócić się do klienta z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji. Następnie będziemy na 

bieżąco informować klienta o czynnościach podejmowanych przez nas w celu rozwiązania zaistniałej 

sytuacji. Zgodnie z postanowieniami umowy z klientem, możemy zawiesić możliwość zawierania 

transakcji na rachunku lub rachunkach klienta w czasie rozpatrywania reklamacji. Jeżeli zajdzie taka 

konieczność, klient zostanie o tym poinformowany. 

 

W ciągu ośmiu (8) tygodni od otrzymania reklamacji ETX Capital wyśle klientowi: 



 

 odpowiedź końcową na reklamację; lub 

 pisemną odpowiedź z wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia odpowiedzi końcowej i 

wskazaniem przewidywanej daty udzielenia odpowiedzi końcowej. 

 

Nasza odpowiedź końcowa będzie zawierała: 

 

 fakty, ustalenia i wnioski dotyczące reklamacji; 

 informację, czy reklamacja została podtrzymana; 

 w stosownych przypadkach ofertę rekompensaty lub podjęcia dzialań naprawczych; oraz 

 dane kontaktowe Biura Rzecznika ds. Finansowych (Financial Ombudsman Service, FOS). 

 

Jeżeli klient nie będzie usatysfakcjonowany otrzymaną odpowiedzią końcową lub jeżeli nie uda nam 

się rozwiązać problemu w ciągu ośmiu (8) tygodni od otrzymania zażalenia, użytkownikowi może 

przysługiwać prawo do złożenia zażalenia do Biura Rzecznika ds. Finansowych (Financial Ombudsman 

Service), ale musi zrobić to w ciągu sześciu (6) miesięcy od dnia przesłania przez nas odpowiedzi 

końcowej. Jeżeli klient nie złoży zażalenia w terminie 6 miesięcy, a Financial Ombudsman Service nie 

otrzyma naszej zgody na podtrzymanie reklamacji, będzie mógł rozpatrzeć ją jedynie w określonych 

przypadkach. 

 

Dane kontaktowe oraz link do ulotki informacyjnej Financial Ombudsman Service zostanie przesłany 

klientowi wraz z końcową odpowiedzią na reklamację ETX Capital. Aby otrzymać ulotkę 

informacyjną, użytkownik może zwrócić się bezpośrednio do Financial Ombudsman Service. 

 

Financial Ombudsman Service 

Exchange Tower  

London E14 9SR 

 

Telefon: +44 20 7964 0500 

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

Strona internetowa: www.financial-ombudsman.org.uk 

 

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


Nasi klienci detaliczni oraz inni klienci działający w celach uznawanych za w większości bądź 

całkowicie niepowiązane z ich działalnością zawodową są uprawnieni do składania reklamacji do 

Financial Ombudsman Service. 

Informujemy również, że transakcje obejmujące opcje binarne nie są regulowane przez Financial 

Conduct Authority, więc reklamacje związane z tego typu transakcjami nie mogą być składane do 

Financial Ombudsman Service. 

 


