Vaša sťažnosť
a ombudsman

Informácie o ombudsmanovi
Úrad finančného ombudsmana môže zakročiť,
ak ste podali sťažnosť vo finančnej inštitúcii,
no nevyhovuje vám výsledok.
Naše služby vás nič nestoja. Pozrieme sa na to,
čo sa stalo, a poskytneme vám nestranný názor.
Ak sa niekde stala chyba, pomôžeme s nápravou.
Tento leták vám povie viac o tom, ako vám
môžeme pomôcť.
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Minulý rok sa na nás obrátilo viac ako dva milióny
ľudí, ktorí mali problémy v rámci týchto oblastí:
●	
bankové

účty,
debetné a nákupné karty,
●	
poistenie schopnosti splácať (PSS),
●	
iné poistenie napr. poistenie motorového
vozidla, domácnosti a cestovné poistenie,
●	
pôžičky vrátane pôžičiek na každodenné
výdavky,
●	
iný úver napr. financovanie kúpy auta,
●	
hypotekárne úvery,
●	
problémy so splátkami a vymáhanie dlhov,
●	
prevody peňazí a online platby,
●	
finančné poradenstvo, sporenie a investície,
●	
dôchodky.
●	
kreditné,

V prípade pochybností nám zavolajte na číslo
0300 123 9 123. Ak máte obavy, že cena za hovor
bude vysoká, radi vám zavoláme naspäť.
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Čo mám spraviť ako prvé?
Skôr než sa budeme môcť vašou sťažnosťou
zaoberať, finančná inštitúcia musí dostať
príležitosť vyriešiť problém. Preto sa najprv
skontaktujte s danou inštitúciou a objasnite jej,
čo sa stalo, a ako si predstavujete riešenie.
V prípade akýchkoľvek pochybností sa na nás
obráťte. Môžeme za vás informovať danú inštitúciu
o probléme.
Tá má osem týždňov na konečné vyjadrenie
k sťažnosti. Ak vám nevyhovuje riešenie alebo
nedostanete odpoveď do ôsmich týždňov,
pokúsime sa vám pomôcť.
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Ako vás požiadam o pomoc?
Zatelefonujte a povedzte nám, čo sa stalo.
Potrebujeme od vás:
●	
niektoré

osobné údaje ako meno a adresu,
●	
informácie o probléme a ako si predstavujete
ideálne riešenie a
●	
vaše číslo účtu alebo číslo poistky, ak ich máte.
Z našej webovej stránky si tiež môžete stiahnuť
formulár a poslať nám ho.
Radi vám vyjdeme v ústrety napríklad
komunikovaním v inom jazyku alebo poskytnutím
iného formátu, ako je Braillovo písmo,
väčšie písmená alebo CD.
Musíte nás kontaktovať do šiestich mesiacov od
konečného vyjadrenia inštitúcie k vašej sťažnosti.
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Čo sa bude diať, ak začnete
prešetrovať moju sťažnosť?
V prípade, že vám so sťažnosťou vieme pomôcť:
●	
spýtame

sa na vašu verziu udalosti,
sa na verziu udalosti inštitúcie,
●	
zvážime fakty – čo sme počuli a videli a
●	
oznámime vám aj inštitúcii náš názor.
●	
spýtame

Ak sa domnievame, že ide len o nedorozumenie
alebo že reakcia inštitúcie na vašu sťažnosť
je spravodlivá, vysvetlíme vám náš postoj.
No ak rozhodneme, že pochybila inštitúcia,
vyzveme ju, aby uviedla veci na pravú mieru.
Najviac problémov vyriešime v tomto štádiu.
Ak však vy alebo inštitúcia nesúhlasíte s naším
stanoviskom, môžete požiadať o formálne,
konečné rozhodnutie ombudsmana.
Keď už raz ombudsman vydá rozhodnutie,
naše angažovanie sa končí. Ak vám výsledok
stále nevyhovuje, môžete sa obrátiť na súd.
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Ako dlho to trvá?
Nevieme presne odhadnúť, kedy dostanete
odpoveď. Závisí to od komplikovanosti situácie
a množstva informácií, ktoré potrebujeme na
jej vyriešenie.
Niektoré problémy dokážeme vyriešiť už za pár
týždňov. No môže to trvať dlhšie – ak ide o PSS,
môže ísť aj o dva roky.
Vždy budete mať informácie o aktuálnom priebehu.
Ak je vaša situácia naliehavá, napríklad máte
vážne ochorenie alebo finančné problémy,
urobíme, čo bude v našich silách.

Je na žiadosť o pomoc
nejaký konečný termín?
Musíte nás kontaktovať do šiestich mesiacov
od dátumu vyjadrenia inštitúcie k danej sťažnosti.
Nebudeme vám vedieť pomôcť, ak:
●	
predmet

vašej sťažnosti sa odohral pred viac
než šiestimi rokmi a
●	
sťažujete ste sa viac ako tri roky po zistení
problému (alebo po dobe, čo ste problém
mohli zistiť).
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Potrebujem pomoc pri sťažovaní?
Chceme od vás informácie vašimi slovami
a vysvetlíme vám všetko, o čom máte pochybnosti.
Preto už nemusíte nikomu platiť, aby podal sťažnosť
za vás, napríklad právnemu zástupcovi alebo
spoločnosti zaoberajúcej sa vymáhaním nárokov.
Ak niekomu zaplatíte, môžu vám to strhnúť
z prípadnej získanej kompenzácie.
My si radi pohovoríme s členom vašej rodiny,
priateľmi a ľuďmi, ktorí vám pomôžu zadarmo
– v rámci služby občanom. Stačí nám dať vedieť
pomocou formulára sťažnosti.
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Je využitie služieb ombudsmana
rovnaké, ako ísť na súd?
Sme omnoho menej formálni ako súd.
Nemusíte svoj „prípad“ prezentovať osobne.
Problémy vyriešime telefonicky a písomne.
Naša služba nie je vhodná pre všetky situácie.
Od finančnej inštitúcie získame najviac 150 000 £.
Ak si teda myslíte, že vaša sťažnosť sa týka vyššej
sumy, môže byť vhodnejšie obrátiť sa na súd.
Ak chcete vykonať krížový výsluch inštitúcie,
môžete tiež uprednostniť súd.
Ak ste už podnikli súdne kroky, stále vám môžeme
pomôcť. No zvyčajne sa nepúšťame do problému,
o ktorom už rozhodol súd.
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Prevádzkujem malý podnik,
môžete mi pomôcť?
Môžeme preskúmať sťažnosti malých podnikov,
ktoré majú:
●	
ročný

obrat menej ako dva milióny eur a
ako desať zamestnancov.

●	
menej

Situácia nie je vždy priamočiara. Keď sa nám
ozvete, uvidíme, či vám vieme pomôcť.

Môžete finančným inštitúciám
uložiť pokutu?
Nie sme tu na „trestanie“ alebo pokutovanie
finančných inštitúcií. Preskúmame, čo sa vám
stalo, a ak inštitúcia spravila chybu, zaistíme,
aby ste nezostali bez peňazí.
S našimi zisteniami však oboznámime regulačný
orgán – Úrad pre finančnú administratívu (FCA).
FCA určuje pravidlá pre finančné inštitúcie
a pokutuje ich nedodržanie.
Toto je iba všeobecný návod. Pravidlá,
ktoré dodržiavame, sú komplexné, no ak
sa niektoré vzťahujú na vašu situáciu,
vysvetlíme vám ich.
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naše dedičstvo po Vikingoch

možno si polámete jazyk,
no stojí to za vyriešenie vášho problému

Pri zostavovaní tohto letáku sme spolupracovali
s charitou pre postihnutých Shaw Trust,
aby bol čo najjednoduchší na čítanie.
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zavolajte nám na:

0300 123 9 123

ústredňa 020 7964 1000
z iných krajín ako UK +44 20 7964 1000
napíšte nám na:
Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
London E14 9SR
pošlite nám e-mail na:
complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
sledujte nás online
financial-ombudsman.org.uk

Ak sa obávate vysokej ceny za hovor,
radi vám zavoláme späť.
Telefonáty sú nahrávané na účely
školení/monitorovania.
110/05.09.14/slovak

