
 

 

 

POSTUP PODÁVANIA SŤAŽNOSTÍ 

 

 

 
ETX Capital je spoločnosť regulovaná úradom Financial Conduct Authority (FCA). V súlade s reguláciou 

finančných služieb sme stanovili tento postup podávania sťažností. 

 

Ak nie ste spokojní so službami, ktoré ste obdržali/neobdržali, najprv sa snažte vyriešiť svoju nespokojnosť 

prostredníctvom bežného kontaktu s ETX Capital alebo naším tímom zákazníckej podpory (e-mailom na 

customerservice@ETXCapital.com alebo telefonicky na +44 (0)20 7392 1494). 

 

Budeme sa usilovať, aby sme vyriešili Vašu sťažnosť do konca tretieho (3) obchodného dňa po prevzatí 

sťažnosti. Pokiaľ príjmete nami navrhované riešenie, budeme takúto sťažnosť považovať za vyriešenú. 

Zhrnutie (Summary Resolution Communication), ktoré bude obsahovať výsledok Vašej sťažnosti a informácie 

o Vašich právach eskalovať sťažnosť na oddelenie Finančného Ombudsmana (FOS), Vám bude zaslané. 

 

Ak po riešení sťažnosti bežným spôsobom alebo cez náš Tím zákazníckej podpory, sa domnievate, že Vaša 

sťažnosť nebola vyriešená k Vašej spokojnosti, alebo nie sme schopní Vám poskytnúť odpoveď do konca 

tretieho pracovného dňa po obrdžaní sťažnosti,  všetky podrobnosti týkajúce sa Vašej sťažnosti budú 

odovzdané nášmu oddeleniu Compliance, ktoré Váš spor preskúma kompetentne, spravodlivo a nezaujato. 

 

ETX Capital vám e-mailom ihneď zašle písomné oznámenie a môže si od Vás vyžiadať doplňujúce informácie. 

Budeme Vás informovať o vývoji opatrení prijatých s cieľom prešetrenia Vašej sťažnosti. Upozorňujeme, že v 

súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah s Vami, vzhľadom na povahu 

sťažnosti, do okamihu vyriešenia Vašej sťažnosti môžeme obchodovanie na Vašom účte (vašich účtoch) 

pozastaviť. Ak to bude potrebné vykonať, upozorníme Vás. 
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V súlade so smernicami, do ôsmich (8) týždňov od prevzatia Vašej sťažnosti Vám spoločnosť ETX Capital zašle 

buď: 

 Konečnú odpoveď na Vašu sťažnosť; alebo 

 Písomnú odpoveď, v ktorej vysvetlíme dôvody omeškania s poskytnutím našej konečnej 

odpovede a uvedieme dátum, do ktorého Vám podľa nášho očakávania poskytneme našu 

konečnú odpoveď. 

 

V našej konečnej odpovedi: 

 Zhrnieme relevantné údaje, zistenia a závery; 

 Uvedieme, či bola sťažnosť potvrdená; 

 Ak bude treba, ponúkneme nápravné opatrenia;a 

 Priložíme informácie, ako môžete kontaktovať Finančného Ombdusmana – Financial Ombudsman 

Service (FOS). 

 

Ak nie ste spokojní s konečnou odpoveďou, ktorú od nás dostanete, alebo ak sa nám nepodarí vyriešiť Vašu 

sťažnosť do ôsmich (8) týždňov od prevzatia sťažnosti, máte právo odovzdať svoju sťažnosť službe 

Finančného Ombudsmana, ale musíte tak vykonať do šiestich (6) mesiacov od dátumu zaslania konečnej 

odpovede z našej strany. 

Pokiaľ nepodáte Vašu sťažnosť v stanovenom časovom horizonte, Finančný Ombudsman nebude mať naše 

povolenie na zváženie Vašej sťažnosti, a teda vykoná tak len v mimoriadnych prípadoch.  

 

Informácie o tom, ako môžete kontaktovať Finančného Ombudsmana a odkaz na ich vysvetľujúci leták Vám 

budú doručené v rovnakom okamihu, ako konečná odpoveď ETX. Finančného Ombudsmana môžete 

kontaktovať priamo: 

 

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 maloobchodný klienti a každá osoba(y), ktorí konajú za účelom úplne alebo prevažne mimo rámca ich 

živnosti, podnikania, remesla alebo povolania, sú považovaní za oprávnených sťažovateľov a teda budú mať 

právo odvolať svoju sťažnosť službe Finančného Ombudsmana.   

 

Dovoľte mi upozorniť  Vás, že binárne stávky nie sú regulované úradom Financial Conduct Authority , a preto 

spory týkajúce sa binárnych stávok nemôžu byť odvolané na služby Finančného Ombudsmana . 

 


