
 

Spółka Forex TB Limited posiada licencję i podlega regulacjom CySEC, numer licencji CIF 272/15 

 
1  

FOREX TB LTD — PROCEDURA DOTYCZĄCA SKARG I ZAŻALEŃ KLIENTÓW 

 

My, spółka Forex TB Limited (zwana dalej „Spółką”) przyjęliśmy procedurę dotyczącą skarg i 

zażaleń, aby proces rozpatrywania skarg, które mogą wynikać z naszej relacji, był szybki i 

sprawiedliwy. 

 

ForexTB to marka należąca do i prowadzona przez Spółkę. Spółka Forex TB Limited posiada 

zezwolenie i podlega regulacjom Cyprus Securities and Exchange Commission jako cypryjska 

firma inwestycyjna (numer licencji CIF 272/15). Spółka Forex TB Limited jest zarejestrowana 

na Cyprze zgodnie z prawem spółek pod numerem rejestracyjnym HE310943. Siedziba spółki 

Forex TB mieści się pod adresem: Lemesou Avenue 71, 2nd Floor 2121 Aglantzia, Nikozja, 

Cypr. 

 

1. Definicja skargi 

 

Skarga oznacza jakiekolwiek wyrażenie/oświadczenie niezadowolenia przekazane przez 

klienta na piśmie do Spółki za pomocą uzupełnienia i przesłania odpowiedniego 

elektronicznego formularza dot. skarg online, który jest dostępny stronie internetowej Spółki, 

i odnosi się do świadczenia usług inwestycyjnych i towarzyszących mu odpowiednich 

dowodów (w razie koniczenosći). 

 

 

2. Składanie skargi 

 

Aby złożyć skargę do Spółki, uprzejmie prosimy o uzupełnienie i przesłanie do niej Formularza 

dot. skarg (kliknij poniższy przycisk). Należy zauważyć, że Spółka może nie zaakceptować skarg 

przesyłanych do niej w jakikolwiek inny sposób (tj. za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, 

itd.). 

 

 

Po pomyślnym uzupełnieniu i przesłaniu swoje skargi, Dział Zgodności Spółki zajmie się 

rozpatrzeniem i zbadaniem Twojej skargi. 

 

3. Przyjmowanie skargi 

 

Przyjmiemy Twoją skargę w ciągu pięciu (5) dni od momentu jej otrzymania i przekażemy Ci 

unikalny numer referencyjny dotyczący Twojej skargi. Unikalnego numeru referencyjnego 

należy używać we wszystkich przyszłych kontaktach ze Spółką, Rzecznikiem Klienta Usług 

Finansowych i/lub CySEC w sprawach dotyczących określonej skargi. 

Kliknij tutaj, aby przejść do Formularza dot. skarg 

https://www.forextb.com/eu/pl/complaints-form/
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4. Rozpatrywanie skargi 

 

Po przyjęciu Twojej skargi dokładnie się z nią zapoznamy, zbadamy okoliczności dotyczące 

wspomnianej skargi i podejmiemy próbę rozwiązania tej kwestii bez zbędnej zwłoki. Dołożymy 

wszelkich starań, aby zbadać Twoją skargę i przekazać Ci wynik naszego śledztwa w ciągu 

dwóch (2) miesięcy od momentu przesłania jej do nas. W trakcie śledztwa będziemy Cię na 

bieżąco informować o procesie rozpatrywania Twojej skargi. Jeden z naszych pracowników 

może skontaktować się z Tobą bezpośrednio (w tym za pośrednictwem poczty e-mail lub 

telefonu) w celu uzyskania dalszych wyjaśnień i informacji, w razie potrzeby, dotyczących 

Twojej skargi. W celu przyspieszenia śledztwa i ewentualnego rozpatrzenia Twojej skargi 

będziemy wymagać pełnej współpracy. 

W przypadku, gdy Twoja skarga wymaga dalszego śledztwa i nie jesteśmy w stanie jej 

rozpatrzyć w ciągu dwóch (2) miesięcy, wydamy odpowiedź o wstrzymaniu na piśmie lub na 

innym trwałym nośniku. Gdy odpowiedź o wstrzymaniu zostaje wysłana, wskazuje ona 

przyczyny opóźnienia i prawdopodobny termin zakończenia śledztwa Spółki. W każdym 

wypadku przekażemy Ci wynik naszego śledztwa nie później niż jeden (1) miesiąc od momentu 

wydania odpowiedzi o wstrzymaniu, w zależności od poziomu złożoności sprawy i Twojej 

współpracy. Należy zauważyć, że Spółka uzna skargę za zamkniętą i zaprzestanie prowadzenia 

odpowiedniego śledztwa w przypadku, gdy nie odpowiesz na naszym pracownikom w ciągu 

trzech (3) miesięcy od momentu złożenia Twojej skargi. W przypadku gdy przekażesz nam 

ważny powód, dla którego nie odpowiedziałeś naszym pracownikom w ciągu wspomnianego 

okresu (3 miesięcy), Spółka ponownie otworzy odpowiednie śledztwo w dobrej wierze. 

 

5. Ostateczna decyzja 

 

Po otrzymaniu wyniku poinformujemy Cię o nim wraz z wyjaśnieniem naszego 

stanowiska w tej sprawie i wszelkimi środkami prawnymi, które zamierzamy podjąć (w 

stosowanych przypadkach). 

1. Dane kontaktowe Rzecznika Klienta Usług Finansowych Republiki Cypryjskiej: 

Strona internetowa: http://www.financialombudsman.gov.cy 

Adres e-mail: complaints@financialombudsman.gov.cy 

Adres pocztowy: Skrzynka pocztowa: 25735, 1311 Nikozja, Cypr 

Telefon: +35722848900 

Faks: +35722660584, +35722660118 

 

Jeśli nie jesteś zadowolony z ostatecznej decyzji Spółki, możesz złożyć swoją skargę do 

Rzecznika Klienta Usług Finansowych Republiki Cypryjskiej i szukać mediacji w celu 

uzyskania ewentualnego odszkodowania. Ważne, aby skontaktować się z Rzecznikiem 

Klienta Usług Finansowych Republiki Cypryjskiej w ciągu czterech (4) miesięcy od momentu 

http://www.financialombudsman.gov.cy/
mailto:complaints@financialombudsman.gov.cy
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otrzymania ostatecznej odpowiedzi Spółki, w przeciwnym wypadku, Rzecznik Klienta Usług 

Finansowych Republiki Cypryjskiej może nie być w stanie rozpatrzyć Twojej skargi. 

W mało prawdopodobnym przypadku, w którym Spółka nie była w stanie przekazać 

ostatecznej odpowiedzi w ciągu określonego powyżej okresu trzech (3) miesięcy, możesz 

ponownie skontaktować się z biurem Rzecznika Klienta Usług Finansowych Republiki 

Cypryjskiej nie później niż cztery (4) miesiące po momencie, w którym powinniśmy 

przekazać Ci naszą ostateczna decyzję. 

 

2. Dane kontaktowe Cyprus Securities and Exchange Commission: 

Strona internetowa: http://www.cysec.gov.cy 

Ogólny adres e-mail: info@cysec.gov.cy 

Adres pocztowy: Skrzynka pocztowa: 24996, 1306 Nikozja, Cypr 

Telefon: +35722506600 

Faks: +35722506700 

 

Możesz przekazać swoją skargę do Cyprus Securities and Exchange Commission, jednakże 

należy zauważyć, że CySEC nie posiada uprawnień do dokonania zadośćuczynienia i dlatego 

nie bada okoliczności poszczególnych skarg. 

Klient przyjmuje do wiadomości, że jego prawo do podjęcia czynności prawnych pozostaje 

w mocy nawet po wykorzystaniu lub zastosowaniu procedur dotyczących skarg określonych 

powyżej. 

http://www.cysec.gov.cy/
mailto:info@cysec.gov.cy

