STRATEGIA ZARZĄDZANIA SKARGAMI KLIENTÓW
OPERA DOMU MAKLERSKIEGO SP. Z O.O.

Warszawa, grudzień 2018 roku

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Niniejsza strategia określa proces informacyjno-decyzyjny dotyczący zarządzania
skargami klientów Opera Domu Maklerskiego sp. z o.o. (dalej „Dom Maklerski”).
2. Celem strategii jest wyraźne, dokładne i aktualne przedstawienie Klientom Domu
Maklerskiego informacji dotyczących procesu rozpatrywania skarg.
3. Podstawą przyjęcia niniejszej strategii są przepisy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r.
o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(Dz.U. z 2017 roku, poz. 2270) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE)
2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych
i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć
zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.
4. Rozpatrywanie skarg klientów odbywa się rzetelnie, wnikliwie i bez zbędnej zwłoki,
z zachowaniem obiektywizmu oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących
przepisów prawa i dobrych obyczajów.
5. W przypadku niedotrzymania 30 lub - zgodnie z § 4 ust. 3 - 60 dniowego terminu
wysłania odpowiedzi na skargę Klienta, uznaje się ją za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem
Klienta.
II.

PROCES ROZPATRYWANIA SKARG

§ 2.
1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez Dom Maklerski
Klient może złożyć reklamację w formie skargi skierowanej do Domu Maklerskiego
zawierającej żądanie oraz opis nienależytego działania w związku ze świadczoną usługą
lub sposób obsługi klienta przez pracownika DM.
2. Skarga może zostać skierowana do Inspektora Nadzoru w Opera Domu Maklerskim
sp. z o.o. wykonującego funkcję zarządzania skargami w Domu Maklerskim na adres
siedziby Opera Domu Maklerskiego sp. z o.o.
3. W odniesieniu do skargi złożonej przez Klienta, który nie zawarł z Domem Maklerskim
żadnej umowy o świadczenie usług maklerskich, informacje o procedurze składania
i rozpatrywania skarg Dom Maklerski przekazuje Klientowi w formie pisemnej terminie
7 dni od dnia, w którym otrzymał skargę.
§ 3.
1. Klient może złożyć skargę w każdym czasie, o ile ograniczenie terminu nie wynika
z innych przepisów prawa.
2. Klient, zgodnie z umową o świadczenie usług maklerskich, może złożyć swoją skargę:
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1) w formie pisemnej, na adres siedziby Opera Domu Maklerskiego sp. z o.o. (ul.
Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa),
2) ustnie, tj. osobiście do protokołu sporządzonego przez pracownika Domu
Maklerskiego lub telefonicznie pod numerem +48 22 379 11 11,
3) pocztą elektroniczną na adres: biuro@opera.pl.
3. Klient może zażądać również potwierdzenia złożenia skargi. Dom Maklerski potwierdza
jej przyjęcia bez zbędnej zwłoki w formie pisemnej lub w inny sposób uzgodniony
z Klientem.
4. W przypadku ustalenia przez Dom Maklerski, że nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi
zwraca ją klientowi z odpowiednim wyjaśnieniem, nie później niż w terminie 14 dni od
dnia wpływu skargi, zwykłą przesyłką listową lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
5. W przypadku, gdy do Domu Maklerskiego wpłynie skarga dotycząca usług świadczonych
na rzecz klienta przez inny podmiot, Dom Maklerski odsyła ją Klientowi ze stosownym
wyjaśnieniem.
6. Dom Maklerski może zwrócić się do Klienta o złożenie dodatkowych wyjaśnień w
przypadku, gdy podane przez Klienta informacje lub opis okoliczności faktycznych na
przykład związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi okazały się
niewystarczające do rozstrzygnięcia skargi.
7. Z prośbą o złożenie dodatkowych wyjaśnień, w celu prawidłowego rozpatrzenia skargi,
Dom Maklerski zwraca się do Klienta w formie pisemnej lub w inny sposób uzgodniony
z Klientem.
8. W przypadku, w którym Klient nie udzieli dodatkowych wyjaśnień, Dom Maklerski nie
uwzględni skargi i poinformuje o tym fakcie Klienta w terminach zakreślonych w § 4 ust.
1 oraz ust. 3. i z uwzględnieniem postanowień § 5. Klientowi każdorazowo przysługuje
prawo ponowienia skargi.

§ 4.
1. Dom Maklerski odpowiada na skargę Klienta bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż
w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy
wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
2. Termin 30 dni na rozpatrzenie skargi rozpoczyna w następnym dniu roboczym po dniu
otrzymania jej przez Dom Maklerski.
3. W przypadkach szczególnie skomplikowanych, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi
i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, od dnia jej otrzymania Dom Maklerski
przekazuje Klientowi informację wyjaśniając przyczyny opóźnienia, wskazując:
1) przyczynę opóźnienia,
2) okoliczności, które muszą zostać ustalone dla prawidłowego rozpatrzenia sprawy,
3) przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na skargę, który nie może przekroczyć
60 dni od jej otrzymania.
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4. Podstawową formą udzielania odpowiedzi na skargę jest pisemna odpowiedź. Za taką
formę uznaje się odpowiedź udzieloną na piśmie lub przekazaną Klientowi za pomocą
innego trwałego nośnika informacji.
5. Pisemna odpowiedź jest przekazywana Klientowi na wskazany przez niego adres.
Odpowiedź może być dostarczona w innej formie niż pisemna wyłącznie na wniosek
Klienta, w szczególności poprzez pocztę elektroniczną.
§ 5.
W przypadku nieuwzględnienia skargi Dom Maklerski, w odpowiedzi do Klienta
umieszcza również pouczenie o możliwości:
1) odwołania się od stanowiska Domu Maklerskiego zawartego w odpowiedzi,
a także o sposobie wniesienia tego odwołania,
2) skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu
polubownego rozwiązywania sporów,
3) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,
4) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który
powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.
§ 6.
1. W przypadku, gdy Klient zamierza skorzystać z trybu odwoławczego, powinien zwrócić
się do Zarządu Domu Maklerskiego o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2.
3. Zarząd Domu Maklerskiego rozpatruje odwołanie Klienta niezwłocznie. Odpowiedź na
odwołanie Klienta od stanowiska Domu Maklerskiego odnośnie skargi jest wysyłana do
Klienta w formie pisemnej na wskazany przez niego adres lub innej formie uzgodnionej z
Klientem.
4.
5. W przypadku gdy odwołanie Klienta zawiera nowe informacje dotyczące okoliczności
faktycznych lub nowe dowody na poparcie skargi, odwołanie Klienta Dom Maklerski
traktuje jako nową skargę, w stosunku, do której terminy określone w niniejszej strategii
rozpoczynają bieg od początku, o czym informuje klienta w odpowiedzi na odwołanie.
III.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7.
Strategia zarządzania skargami Klientów Opera Domu Maklerskiego sp. z o.o. jest
regulacją zatwierdzaną przez Zarząd Domu Maklerskiego.
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