
REGULAMIN  
ROZPATRYWNIA SKARG I REKLAMACJI  

NA DZIAŁALNOŚĆ 
EVEREST INVESTMENT MANAGEMENT S.A.  

 
 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

 

1. Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 roku w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, 
banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków 
powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego (Dz.U. z 
2017 roku, poz. 855), ustala się Regulamin rozpatrywania skarg i reklamacji na działalność EIM. 

2. Celem niniejszego Regulaminu  jest umożliwienie Klientom Everest Investment Management S.A. 
bezpłatnego składania skarg i reklamacji w związku z prowadzoną przez Everest Investment 
Management S.A. działalnością w zakresie Usług zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, 
o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków 
powierniczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1078 ze zm.), 

3. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady informowania Klientów o możliwości złożenia 
skarg i reklamacji składanych przez Klientów, a także sposoby i terminy ich rozpatrywania przez 
Everest Investment Management S.A  

 
Definicje 

§ 2 
 
1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu: 

a) Regulamin – oznacza Regulamin rozpatrywania skarg i reklamacji przez Everest Investment 

Management S.A., 

b) EIM – oznacza Everest Investment Management S.A., spółkę prowadzącą działalność 

maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2010 roku Nr 211, poz. 1384 ze zm.), 

c) Umowa - oznacza zawieraną przez EIM z Klientem umowę o świadczenie Usług, 

d) Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie 

posiadającą osobowości prawnej: 

e) która zawarła z EIM Umowę, 

f) z którą Umowa ma zostać zawarta – w przypadku podejmowania przez EIM działań 

mających na celu zawarcie tej Umowy, 

g) Usługa - oznacza świadczoną przez EIM usługę maklerską w zakresie doradztwa 

inwestycyjnego oraz usługę maklerską w zakresie zarzadzania portfelami w skład którego 

wchodzi jeden  lub większa liczba instrumentów finansowych  

h) Reklamacja/Skarga – każde wystąpienie kierowane do EIM  przez Klienta, odnoszące się 

do zastrzeżeń dotyczących świadczonych przez EIM usług lub jego działalności; 

i) Pracownik - Pracownik upoważniony przez Zarząd EIM do obsługi Klienta, o ile zakres jego 

obowiązków nie został ograniczony przez inne Uchwały, Zarządzenia  lub Regulaminy EIM; 



j) Inspektor Nadzoru - rozumie się przez to osobę, o której mowa w Regulaminie 

organizacyjnym EIM. 

 
 

Zasady informowania klientów o możliwości złożenia skargi/reklamacji 
§ 3 
 

1. Pracownik na etapie zawierania Umowy z Klientem, zobowiązany jest do poinformowania Klienta o 
możliwych formach złożenia Skargi bądź Reklamacji, trybu jej wnoszenia oraz rozpatrywania. 
Pracownik winien udostępnić bezpłatnie niniejszą Procedurę Klientowi na jego żądanie.  

2. EIM przyjmuje następujące formy i tryb wnoszenia złożenie Skargi / Reklamacji:  

a) e-mail,  

b) pismo złożone osobiście lub drogą pocztową. 
3. Pracownik informuje dodatkowo Klienta, iż: 

a) złożenie Skargi/Reklamacji przez Klienta winno nastąpić niezwłocznie po powzięciu informacji o 
zdarzeniu będącym podstawą Skargi/Reklamacji w formie pisemnej wraz ze stosownymi 
dokumentami uzasadniającymi Skargę/Reklamację oraz zawierać dokładny opis stwierdzonej 
nieprawidłowości i określenie roszczeń w stosunku do EIM, 

b) składając Skargę/Reklamację, Klient powinien powstrzymać się od rozporządzania aktywami lub 
wykonywania praw, których Skarga/Reklamacja dotyczy. 

 
 

Zasady przyjęcia Reklamacji/Skargi 
§ 4 

 
1. Pracownik zobowiązany jest do przyjęcia Skargi/Reklamacji, bez względu na datę reklamowanych 

zastrzeżeń dotyczących świadczonych przez EMI Usług lub jego działalności, złożonej: 
a) przez Klienta, 
b) przez Pełnomocnika Klienta,  
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile do rozpatrzenia Skargi / Reklamacji nie jest 

niezbędne przekazanie oryginalnych dokumentów. 
2. Skarga/Reklamacja dotycząca działalności EIM może zostać złożona przez Klienta na piśmie w 

siedzibie EIM, listownie na adres siedziby EIM lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
podany w Umowie lub na stronie internetowej EIM. 

3. Jeżeli na podstawie treści Skargi/Reklamacji nie można należycie ustalić jej przedmiotu, Pracownik 
występuje do Klienta z prośbą o jej uzupełnienie lub doprecyzowanie, wraz z informacją, że 
nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie Skargi/Reklamacji bez rozpoznania.  

4. Skarga/Reklamacja nie zawierająca danych umożliwiających identyfikację Klienta pozostawiana jest 
bez rozpoznania. 

5. Skarga/Reklamacja powinny zawierać jednoznacznie określone czynności, których żąda Klient w 
przypadku uznania skargi za uzasadnioną oraz adres kontaktowy Klienta. 

6. Skarga/Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta w terminie 1 miesiąca, licząc od dnia, w 
którym Klient dowiedział się o nieprawidłowości będącej przedmiotem skargi. 

7. Pracownik zobowiązany jest przekazać Klientowi potwierdzenie przyjęcia Skargi/Reklamacji i 
przybliżony termin jej rozpatrzenia, przy czym termin rozpatrzenia nie może być dłuższy niż 30 dni 
roboczych od dnia jej przyjęcia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4, §  4 ust. 10 zdanie 2 i 11 niniejszej 
Procedury. 

8. W przypadku składania Skargi/Reklamacji Pracownik przyjmujący pismo potwierdza jego przyjęcie 
na kopii Skargi/Reklamacji, którą następnie przekazuje Klientowi. 



9. W przypadku złożenia Skargi/Reklamacji przez Klienta w innej formie niż wskazano w  § 3 niniejszego 
Regulaminu, na dowód jej złożenia, Upoważniony Pracownik sporządza pisemną notatkę, którą 
przekazuje Inspektorowi Nadzoru oraz przekazuje Klientowi pisemne potwierdzenie przyjęcia 
Skargi/Reklamacji wraz terminem jej rozpatrzenia zgodnie z ust. 10 poniżej. 

10. Skarga/Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 30 dni od daty jej doręczenia EIM. W przypadku 
gdy skarga nasuwa wątpliwości co do jej treści lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji 
od Klienta, EIM może zwrócić się do Klienta o przekazanie dodatkowych informacji. Termin 
rozpatrywania skargi ulega w takim przypadku przedłużeniu o czas oczekiwania na otrzymanie 
informacji od Klienta, jednakże nie dłuższy niż 30 dni. 

11. W przypadku gdy skarga nasuwa wątpliwości co do jej treści lub konieczne jest uzyskanie 
dodatkowych informacji od Klienta, EIM może zwrócić się do Klienta o przekazanie dodatkowych 
informacji. Termin rozpatrywania skargi ulega w takim przypadku przedłużeniu o czas oczekiwania 
na otrzymanie informacji od Klienta, jednakże nie dłuższy niż 30 dni. 

12. Odpowiedź na złożoną skargę przekazywana jest Klientowi listownie lub w inny sposób zgodnie z 
zawartą w Umowie lub złożoną później dyspozycją przekazywania korespondencji. 

Zasady Rozpatrywania Skarg/Reklamacji 
§ 5 

 
1. Czynności postępowania wyjaśniającego oraz udzielenia pisemnej odpowiedzi na 

Skargę/Reklamację prowadzone są w EIM przez Pracownika. 
2. Nadzór nad załatwianiem skarg/reklamacji Klientów oraz prowadzeniem rejestru Reklamacji 

sprawuje Inspektor Nadzoru   
3. Pracownik zobowiązany jest do rozpatrzenia Skargi/Reklamacji w sposób zapewniający wydanie 

niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia problemu zawartego w zgłoszonej Reklamacji i w tym 
celu prowadzi postępowanie wyjaśniające na podstawie informacji zawartych w piśmie oraz 
załączonych dokumentów.  Pracownik informuje na każdym etapie swojego działania Inspektora 
Nadzoru o podejmowanych czynnościach. Inspektor Nadzoru w przypadkach naruszeń przez 
Pracownika niniejszego regulaminu może w każdej chwili odebrać Pracownikowi prowadzenie 
sprawy i przejąć ją do samodzielnego rozstrzygnięcia. 

4. W przypadku spraw wymagających szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin 
rozpatrzenia Reklamacji może ulec wydłużeniu i w takim przypadku Pracownik informuje Klienta o 
tym fakcie, wskazując przyczyny opóźnienia, okoliczności konieczne do ustalenia oraz przybliżony 
termin rozpatrzenia Skargi/Reklamacji. Zawsze w takiej sytuacji sprawa zostaje przekazana do 
kompetencji Inspektora Nadzoru.. 

5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi i udzielenie 
odpowiedzi w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim,  EMI w informacji przekazywanej 
Klientowi, który wystąpił ze skargą: 
a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia 
b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy 
c) określa przewidywany termin rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi,  

6. Termin, o którym mowa w pkt. 4 i 5  powyżej nie powinien być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania 
Skargi/Reklamacji. 

7. Pracownik udziela odpowiedzi na Skargę/Reklamację w formie pisemnej, w trybie uzgodnionym z 
Klientem, której treść powinna zawierać: 
a) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter zastrzeżeń dotyczących 

świadczonych przez EIM usług lub jego działalności, 
b) wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich 

fragmentów Umowy lub wzorca Umowy oraz stosownych przepisów prawa, chyba że nie 
wymaga tego charakter zastrzeżeń dotyczących świadczonych przez EIM usług lub jego 
działalności, 

c) wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi z podaniem stanowiska służbowego. 



8. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń Klienta, treść odpowiedzi winna być uzgodniona z 
Inspektorem Nadzoru i zawierać dodatkowo pouczenie wskazujące: 
a) możliwość i sposób ewentualnego odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na 

Skargę/Reklamację, 
b) możliwość polubownego rozwiązania sporu, 
c) możliwość wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy do Rzecznika Finansowego zgodnie 

z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez 
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym skargi do rzecznika finansowego. 
możliwość zwrócenia się do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta. 

d) możliwość wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego. 
9. Niezależnie od postepowania skargowego, w przypadku sporu z EIM, Klient może:  

a) zawrzeć ́ugodę ̨na podstawie negocjacji przeprowadzonych z EIM, 
b) zwrócić ́ się ̨ o pomoc do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta; wystąpić ́ z 

wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, przedstawić ́EIM  propozycję 
zawarcia pisemnej umowy w sprawie poddania sporu pod rozstrzygniecie Sądu Polubownego 
(zapisu na sad polubowny) przy Komisji Nadzoru Finansowego przy czym EIM może odmówić ́
zawarcia takiej umowy,  

c) wnieść ́powództwo do właściwego sadu powszechnego. 
10. W przypadku odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na Skargę/Reklamację, Skarga 
Reklamacja ponownie wniesiona w wyniku odwołania rozpatrywania jest przez Zarząd. § 5 stosuje się 
odpowiednio.  
 

Rejestr skarg i reklamacji 
§ 6 

 
1. EIM prowadzi rejestr otrzymanych skarg i reklamacji zawierających informacje o reklamacjach i 

skargach w związku ze świadczonymi przez EIM usługami, złożonych w danym roku kalendarzowym 
oraz o sposobie i terminie ich załatwienia. 

2. W Rejestrze skarg i reklamacji umieszcza się następujące dane: 
a) imię i nazwisko lub firmę składającego skargę lub reklamację, 
b) datę złożenia skargi lub reklamacji, 
c) przedmiot skargi lub reklamacji  
d) środki podjęte w celu załatwienia skargi lub reklamacji, 
e) termin załatwienia skargi lub reklamacji, 
f) opis ostatecznego rozstrzygnięcia skarg lub reklamacji,  
g) uwagi.  

3. Rejestr otrzymanych skarg i reklamacji zawierający dane, o których mowa w ust. 2 powyżej może 
być prowadzony w formie elektronicznej.  

4. Wpisów do Rejestru może dokonywać Pracownik oraz Inspektor Nadzoru.  
 

 
Postanowienia końcowe 

§ 7 
 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia przez Zarząd EIM.  
2. Zmiany Regulaminu dokonywane są w drodze uchwały Zarządu EIM .  
3. Niniejszy Regulamin podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku przez Inspektora Nadzoru. 
4. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za wdrożenie Regulaminu oraz za przestrzeganie jego 

postanowień jest Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do przeprowadzania w 
tym zakresie kontroli w EIM. 



5. Za przestrzeganie postanowień Regulaminu przez Inspektora Nadzoru odpowiedzialny jest Zarząd. 
Postanowienia Regulaminu nie naruszają uprawnień Zarządu lub Rady Nadzorczej określonych 
odrębnymi przepisami.  

6. Pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jej 
bezwzględnego stosowania.  


