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ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ  
НА ЖАЛБИ 

 
Настоящият български текст е само с информационна цел и не е правно обвързващ. 

Правно обвързващият документ е на английски език. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
INSTANT TRADING EU LTD („Компанията“) е акционерно дружество, регистрирано в 
Кипър, предлагащо на своите клиенти различни инвестиционни и спомагателни услуги, 
регулирани от Кипърската комисия по ценни книжа и борси („Комисията“ или 
„CySEC“). Следователно това е Кипър Инвестиционно дружество („CIF“) по смисъла на 
Закона за инвестиционните услуги и дейности и регулираните пазари от 2017 г., L.87 
(I)/2017. 
 
Компанията, която има за цел да предостави висококачествени услуги и да обслужва 
интересите на своите клиенти („Клиенти“, „Вие“) по най-добрия възможен начин, 
приема следната процедура за разглеждане на жалби, за да осигури справедлив и бърз 
процес за обработка на жалби, които може да произтичат от предлагането на услуги на 
Компанията. 
 
Компанията е собственик, оперира и отговаря за уебсайта https://www.instaforex.eu. 
Можете да използвате долупосочените данни, за да се свържете с компанията: 

● Адрес: 23A, Spetson, Leda Court, Block B, Office B203, Mesa Geitonia, CY-           
4000 Limassol 

● Телефон +35725654112 
● Факс: +357 25722292 
● Email: compliance@instaforex.eu  

Определения: 

«жалбоподател» означава всяко физическо или юридическо лице, което отговаря на          
условията за подаване на жалба до Компанията и което вече е подало жалба. 

«жалба» означава изявление за недоволство, отправено до Компанията от жалбоподател,          
свързано с предоставянето на инвестиционни услуги. 
 

2. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЖАЛБА 
В случай, че клиент има оплакване, свързано със сделки или услуги на компанията, тогава              
Клиентът може да подаде жалба, като използва следните методи: 
а) Изтеглете, попълнете и изпратете формуляра за жалба, предоставен в Приложение I, по             

електронната поща на адрес: compliance@instaforex.eu, заедно с всички прикачени         
файлове, които Клиентът може да счете за необходими като доказателство за жалбата; 

б) Изтеглете, попълнете и изпратете формуляра за оплакване, предоставен в Приложение I            
по факс на телефон +357 25722292, заедно с всички други документи, които Клиентът             
може да счете за необходими като доказателство за оплакването; 

в) Обадете се на линията за поддръжка на компанията Instaforex +35725654112 
г) и следвайте инструкциите на служителя за подаване на жалбата, както и предоставете             

цялата информация, която служителят ще поиска. 
 
Подробностите, изисквани от формата или в имейла, могат да бъдат, но не само: 
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а) пълно име; 
б) дата; 
в) идентификационен номер / номер на паспорт; 
г) номер на сметката; 
д) информация за контакт; 
е) категория на жалбата (депозит, теглене, изпълнение на поръчка и други); 
ж) сума (ако има такава); 
з) кратко описание, споменаващо естеството на оплакването, включително жизненоважна        

информация (пример: ако жалбата е свързана с поръчка или заявка за теглене, включва             
идентификационния номер на транзакцията). 

 
БЕЛЕЖКИ 
 

● Анонимните жалби няма да бъдат разгледани. 
● Изпращането на имейл без прикачения формуляр или на различен имейл от           

compliance@instaforex.eu ще доведе до отговор, който иска от вас да попълните           
формуляра и/или да го изпратите отново на правилния имейл. 

● Изпращането на факс до различен факс номер ще доведе до липса на отговор от              
Компанията, тъй като жалбата няма да се счита за получена. 

● Изпращането на непълен формуляр ще доведе до отговор от страна на Компанията,            
а именно, искане за надлежно попълнен формуляр. Клиентът трябва да отговори в            
рамките на две (2) седмици от регистрацията на жалбата. 

● Жалби по телефона могат се приемат, като дадете разрешение на персонала на            
компанията да попълни формуляра вместо вас. 

 
След официалното получаване на пълна жалба на клиента, писмено потвърждение по           
имейл се изпраща на клиента в рамките на пет (5) дни от момента на подаване на жалбата,                 
потвърждаващо, че Компанията е получила и предприема действия за разрешаване на           
жалбата, заедно с Уникален референтен номер, който ще се използва във всички бъдещи             
комуникации с Компанията или която и да е свързана страна. 
 
3.  РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ 
Оплакванията се получават от отдела за поддръжка на клиенти на компанията и се             
възлагат на служител за разследване. Служителят съобщава данните за жалбата на всички            
ръководители на съответните отдели в компанията и координира необходимите действия          
за разследване на обстоятелствата, свързани с жалбата на клиента, и води до нейното             
разрешаване без ненужно забавяне. 
 
Разследването приключва в рамките на два (2) месеца от деня на потвърждаване на             
жалбата и резултатите се съобщават на клиента. Резултатите от разследването могат да            
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бъдат или разрешение на жалбата, или необходимо допълнително разследване. В случай           
че разследването изисква повече време, Компанията ще изпрати писмено съобщение по           
електронната поща до жалбоподателя, че е необходимо допълнително време за          
разследване и причината. Във всеки случай Компанията ще издаде окончателен отговор в            
срок, който не надвишава три (3) месеца от деня на получаване на жалбата за              
потвърждение. 
 
По време на процеса на разследване Клиентът може по всяко време да поиска да получи               
актуална информация за статута на Жалбата и напредъка в допълнение към           
актуализираната информация за процеса на обработка, която получава от Компанията.          
Също така назначеният служител може да комуникира директно по електронна поща или            
по телефона с жалбоподателя, за да получи, когато е необходимо, допълнителни           
пояснения и информация, свързани с жалбата. Компанията изисква пълно сътрудничество          
на Клиента, за да ускори разследването и евентуалното разрешаване на жалбата. Моля,            
обърнете внимание, че Компанията счита Вашата Жалба за приключена и прекратява           
съответното разследване в случай, че не отговаряте на служителя в рамките на три (3)              
месеца от датата на подаване на Вашата Жалба. 
 
4.  ОКОНЧАТЕЛЕН ОТГОВОР 
При достигане на резултат от разследването Клиентът получава окончателен отговор от           
Компанията, който ще включва решението на Компанията, свързаните с него данни за            
разследването и коригиращите действия, ако има такива, които ще бъдат предприети от            
Компанията. 
 
В случай че Клиентът не е удовлетворен от отговора, Клиентът си запазва правото да              
поддържа жалбата с Финансовия омбудсман на Кипър и/или CySEC, но имайте предвид,            
че CySEC няма правомощия за реституция и следователно не разследва индивидуални           
жалби. 
 
Разбира се, че правото на Клиента да образува съдебно производство срещу Компанията            
по отношение на Жалбата остава незасегнато от описаните по-горе процедури.  
 
Данни за контакт на съответните органи: 
 
Финансов омбудсман на Република Кипър: 
● Уебсайт: http://www.financialombudsman.gov.cy 
● Email: complaints@financialombudsman.gov.cy 
● Пощенски адрес: P.O. BOX: 25735, 1311 Nicosia, Cyprus 
● Tелефон: +35722848900 
● Факс: +35722660584, +35722660118 
CySEC: 
● Уебсайт: http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to-complain/ 
● Email: info@cysec.gov.cy 
● Пощенски адрес: P.O BOX 24996, 1306 Nicosia 
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● Tелефон: +357 22506600 
● Факс: +357 22506700 
 
 
5. ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИ 
Веднага след като Компанията получи формуляра за оплакване, компанията трябва да го            
регистрира във вътрешния регистър по подходящ начин, както и за лесна справка и             
извличане, Компанията поддържа по-долу информацията в своите регистри за минимален          
период от 5 (пет) години: 
 

● Уникален референтен номер на жалбата; 
● Идентификационен номер на клиентския акаунт; 
● дата на официалното подаване на жалбата към Компанията; 
● назначен служител; 
● Данни от оплакването; 
● Процес на разследване на жалбите; 

● повишение/назначаване в различен отдел; 
● дата на повишение/назначаване; 
● назначен служител; 
● процес на разследване; 
● резултати от разследването; 
● дата на отговор; 

● резултати и действия от разследването; 
● дата на отговор. 

 
 

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОТЧИТАНЕ 
 

Компанията се отчита пред CySEC в края на всеки месец за всички Жалби, получени през 
отчетния месец. Освен това Компанията отчита състоянието на Жалбата, съответно дали е 
била разрешена и ако не е, какви са необходимите действия, предприети от Компанията. 

 
6. АКТУАЛИЗАЦИИ 

 
Компанията ще извършва периодичен преглед на настоящата Политика, поне веднъж 
годишно, както и винаги когато се извършват съществени промени в дейността на 
Компанията. Актуализираната версия на настоящата процедура за разглеждане на жалби 
ще бъде винаги достъпна на уебсайта на компанията. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Instant Trading EU LTD 
ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЖАЛБИ 

 
Пълно име:  ID / Паспорт No.:  
Домашен телефон:  Акаунт  No. (UIN):  
Мобилен телефон:  Email:   

Aдрес:   

Пощенски код:  Град:  Държава: 
  
Моля, изберете свързаната област от по-долу:  

Депозит  ☐ Изтегляне ☐Изпълнение на поръчка  ☐ Друго  ☐  
   
Спорна сума (в EUR):    

  

Моля, дайте кратко описание на жалбата / предложението:  

  

  

  

  

  
Има ли друга информация от съществено значение за Вашата жалба / 
предложение? (Пример: ако жалбата е свързана с търговска поръчка или заявка за 
теглене, включва съответния идентификационен номер на транзакцията.) 

 

  

  

  

  

  

  

Някакви прикачени файлове /доказателства? ДА НЕ  

    
Подпис:  Дата:  
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