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PANASZTÉTELI ELJÁRÁS ÜGYFELEK RÉSZÉRE 
 
 

A Goldenburg Group Limited hatékony és átlátható eljárást hozott létre és hajtott végre az Ügyféltől 
érkező panaszok és sérelmek ésszerű és gyors kezelésére. 
 

1. Az Ön Panaszának Elküldése  
 
Panaszát írásban is benyújthatja, és a Goldenburg Group Limited Megfelelőségi Osztályához intézheti. 
Panaszát a Panaszkezelésre irányítják, amely jogosult a panaszok kivizsgálására és kezelésére. 
 
Mi bátorítjük Önt a mellékletben csatolt Panasztételi Űrlap használatára és annak elküldésére az alábbi 
módokon: 
 

1. Postai úton vagy személyesen kézbesítve a csatolt Panasztételi Űrlapot a következő címre: 1 Siafi 
Street (utca), Porto Bello BLD (épület), 3042 (irányítószám), Limassol (város), Cyprus (Ciprus) 

 
2. Elektronikus úton a Panasztételi Űrlapot a info@goldenburggroup.eu e-mail címre 
 
3. Faxon a +357 2403 0076 számra 

 

2. Az Ön Panaszának Visszaigazolása  
 

A panasz kézhezvételét követően a panasz beérkezésétől számított öt (5) munkanapon belül nyugtázzuk. 
A Társaság egyedi hivatkozási számot ad az Ön panaszának. Ez az egyedi szám egy betűkből és 
számjegyekből álló kód, amely a Befektetési vállalkozás kódját, évét és sorszámát tartalmazza. Az egyedi 
hivatkozási számot a Társasággal, a Pénzügyi Ombudsmannal és/vagy a Ciprusi Értékpapír- és 
Tőzsdebizottsággal (""CySEC"") való jövőbeli kommunikáció során fel kell használni az adott panaszra 
vonatkozóan. 

 

3. Az Ön Panaszának a Kezelése  
 

Amint visszaigazoljuk az Ön panaszának az átvételét, azt alaposan áttanulmányozzuk, megvizsgáljuk a 
panaszának a körülményeit, és megpróbáljuk azt komolyabb késedelem nélkül megoldani. 
 

Minden erőfeszítést megteszünk azért, hogy a panaszát az annak elküldésétől számított két (2) hónapon 
belül kivizsgáljuk és a vizsgálat eredményét az Ön tudomására hozzuk. A vizsgálat állásáról és a 
problémájának a kezeléséről Önt folyamatosan tájékoztatjuk. A panaszával kapcsolatos további 
információk és azok tisztázása érdekében egy tisztségviselőnk közvetlenül (beleértve az e-mailt és a 
telefont) felveheti Önnel a kapcsolatot. A teljes körű együttműködésére szükségünk van a nyomozás 
előre mozdítása és a panaszának a lehetséges megoldása érdekében. 
 

Abban az esetben, ha a panasza további kivizsgálást igényel, és arra két (2) hónapon belül nem találunk 
megoldást, írásban vagy más tartós médiumon keresztül eljuttatunk Önhöz erről egy értesítést. Ebben 
az értesítésben leírjuk a késedelem okát, és hogy a Társaság valószínűleg mikorra tudja lezárni a saját 
vizsgálatát. A vizsgálat eredményét az előbbi értesítés kiadásától számított egy (1) hónapon belül a 
Társaságnak az Ön rendelkezésre kell bocsátania, az eset bonyolultságától és az Ön együttműködésétől 
függően. 
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4. A Végső Válasz 

 
Ön tájékoztatást fog kapni a Társaság végleges döntéséről tekintettel az Ön hivatalos panaszára, és kapni 
fog egy magyarázatot az eredményről. A Társaság javaslatot fog tenni olyan korrekciós intézkedésekre, 
amelyeket vállalni kíván, és amelyek kölcsönös megfelelő eredményhez vezetnek (ha lehetséges). 
 

A. A Ciprusi Köztársaság Pénzügyi Ombudsmanjának kapcsolati adatai: 
  
 Weboldal:  http://www.financialombudsman.gov.cy    
 E-mail: complaints@financialombudsman.gov.cy  
 Postacím: P.O. BOX (postafiók): 25735, 1311 (irányítószám), Nicosia (település), Cyprus    
           (Ciprus) 

Telefon: +35722848900 
Fax: +35722660584, +35722660118 
 

Amennyiben nincs megelégedve a Társaság végső válaszával, felveheti a kapcsolatot a Ciprusi 
Köztársaság Pénzügyi Ombudsmanjával, és közvetítést kérhet az esetleges kompenzációért. 
Fontos, hogy a Pénzügyi Ombudsmannal a Társaság végső döntésétől számított négy (4) hónapon 
belül felvegye a kapcsolatot, máskülönben lehetséges, hogy nem tudják az Ön panaszát kezelni. 

 

Abban a valószínűtlen esetben, amikor a Társaság nem képes a 3. bekezdésben leírt legfeljebb 
három (3) hónapon belül előállni a végső válaszával, akkor szintén a Ciprusi Köztársaság Pénzügyi 
Ombudsmanjával kell, hogy Ön felvegye a kapcsolatot nem később, mint négy hónappal a 
Társaság végső válaszának utolsó elvárt időpontja után. 

 
B.    A Ciprusi Értékpapír és Tőzsdebizottság kapcsolati adatai: 

  
 Weboldal: http://www.cysec.gov.cy  
 Központi e-mail: info@cysec.gov.cy 
 Postacím: P.O. BOX (postafiók) 24996, 1306 (irányítószám), Nicosia (település), Cyprus  
           (Ciprus) 

Telefon: +35722506600 
Fax: +35722506700 

 

A panaszát fenntarthatja a Ciprusi Értékpapír és Tőzsdebizottságnál. Azonban fontos 
megjegyezni, hogy a Ciprusi Értékpapír és Tőzsdebizottságnak nincsenek kártérítéssel és 
visszatérítéssel kapcsolatos jogosítványai, és egyéni panaszokkal kapcsolatban sem folytatnak 
vizsgálatot. 

 
Magától értetődik, hogy Önt a jogaiban  a panasztételi eljárások megléte és az azokkal való élés nem 
korlátozzák. 
 
5. Nyelv  
 
5.1. A Társaság által hivatalos ügyei intézése során használt nyelv az angol. Az Ügyfél feladata, hogy 
elolvasson a Társaság hivatalos Weblapján közzétett minden információt a Társaságról, valamint 
tevékenységeiről. Az angol nyelvű anyagok más nyelvekre lefordított, illetve az angoltól eltérő nyelveken 
közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek kötelezettséget a Társaságra nézve, 
illetve nincsenek jogi következményeik, azaz a Társaság nem vállal felelősséget, vagy anyagi 
kötelezettséget az angoltól eltérő nyelvű szövegek információ tartalmának helyességéért. 
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COMPLAINTS FORM 
 

DATE: 
 
CLIENT INFORMATION 
 
Name: 
 
Surname: 
 
Legal Entity Name (in case the Client is a legal person): 
 
Account Number: 
 
CONTACT DETAILS OF THE CLIENT  
 
Postal Address:  
 
City/Province: 
 
Code: 
 
Country: 
 
Telephone Number: 
 
Email: 
 
DETAILS OF THE COMPLAINT 
 
Date when the Complaint was created: 
 
Employee who offered the services to the Client: 
 
Description of the Complaint: (use a separate sheet if necessary) 
 
 
FOR OFFICIAL USE ONLY 
 
Received on: 
 
Received by:  
 
Assigned to: 
 
To reply by: 
 


