Claim Guidelines

РЪКОВОДСТВО ЗА
УРЕЖДАНЕ НА
РЕКЛАМАЦИИ

Article I.
Initial provisions

Член I.
Първоначални разпоредби

1. These Claim guidelines stipulate mutual
rights and obligations of the company
Wealth Effect Management o.c.p., a.s., with
registered office Prievozská 4C, 821 09
Bratislava, business identification number:
51 127 113, registration: Commercial
registry of the District Court Bratislava I,
section Sa, insert no. 6652/B (hereinafter as
the „Company“) as an investment firm and
a client on the basis of and in connection
with filing a claim and / or complaints of a
clients, which are directed at investment
services or ancillary services provided by the
Company, employees or persons in the
Company, or facts, relating to investment
services, ancillary services provided by the
Company and / or the processes of their
provision by the Company.

1.
Настоящото
Ръководство
за
уреждане
на
рекламации
урежда
взаимните права и задължения на
инвестиционен посрeдник „Уелт Eфект
Мениджмънт”
АД
/Wealth
Effect
Management o.c.p., a.s./, със седалище и
адрес: Привозска 4C, 821 09 Братислава,
търговски
идентификационен
номер:
51
127 113, регистрация: Търговски
регистър на Окръжен съд Братислава I,
раздел Sa, вписване № 6652/B (оттук
нататък „Дружеството”), в качеството му
на инвестиционен посредник и клиент въз
основа и във връзка с подаване на
рекламация и/или оплаквания от клиенти,
които са насочени към инвестиционни
услуги
или
допълнителни
услуги,
предоставяни от Дружеството, служители
или лица в Дружеството, или факти,
свързани
с
инвестиционни
услуги,
допълнителни услуги, предоставяни от
Дружеството
и/или
процесите
на
предоставянето им от Дружеството.

Authorised person means a person who has
the right to file a claim or complaint
according to these Claim guidelines. The
authorised person means in particular, but
not limited to, a client or potential client of the
Company or a third person, who proves a
legitimate interest in a filed claim or a
complaint.

2.
Правоимащо лице е лице, което има
право да предяви рекламация или
оплакване,
съгласно
настоящото
Ръководство. Правоимащо лице означава
по-специално, но не само, клиент или
потенциален клиент на Дружеството или
трето лице, което докаже правен интерес
по предявена рекламация или оплакване.

3. Claim means by an authorised person
claimed right for defects of services provided
by the Company, which the authorised
person claims on the basis of these Claim
guidelines and in accordance with the act
no. 566/2001 Coll. on securities and

3.
Рекламация означава предявено от
правоимащо лице право за дефекти на
услуги, предоставяни от Дружеството,
което правоимащото лице предяви въз
основа на настоящото Ръководство и
което е в съответствие със Сборника от

2.

investment services and on amendment of
other acts (Securities Act) against the
Company as an investment firm.

Закони № 566/2001 за ценните книжа и
инвестиционни услуги и за изменение на
други актове (Закон за ценните книжа)
срещу Дружеството като инвестиционен
посредник.

4. Complaint means by an authorised person
made reservation or objection in relation to
the services provided by the Company or
procedure applied or provided by the
Company, if such a reservation cannot be
considered for a claim and it is claimed by an
authorised person against the Company in
accordance with these Claim guidelines and
act no. 566/2001 Coll. on securities and
investment services and on change and
amendment of some acts (Securities Act)
(hereinafter as the „Securities Act“).

4.
Оплакване означава направено от
правоимащо
лице
възражение
или
оплакване във връзка с услугите,
предоставяни
от
Дружеството
или
процедура, прилагана или предоставена
от Дружеството, ако това възражение не
може
да
бъде
разглеждано
като
рекламация и е направено от правоимащо
лице срещу Дружеството в съответствие с
настоящото Ръководство за уреждане на
претенции и Сборника от Закони №
566/2001
за
ценните
книжа
и
инвестиционни услуги и за изменение на
други актове (оттук нататък наричан
„Закона за ценните книжа”).

5. For the purposes of these Claim guidelines
the terms claim and complaint have equal
and equivalent meaning irrespective of
which one will be used, unless from a logical
interpretation of the respective provision of
these Claim guidelines results something
otherwise.

5.
За
целите
на
настоящото
Ръководство, термините „рекламация” и
„оплакване” носят еднакво и равностойно
значение, независимо кое се използва,
освен ако логическото тълкувание на
съответната разпоредба от настоящото
Ръководство не налага друго.

6. Claim procedure means procedure of the
Company on the basis of a claim or
complaint of an authorised person in order to
examine a quality and / or accuracy of the
services provided by the Company.

6.
Процедура за рекламации означава
процедура на Дружеството въз основа на
рекламация или оплакване от страна на
правоимащо лице за проверка на
качеството и/или точността на услугите,
предоставяни от Дружеството .

7. Claim is in particular, but not limited to:

7.
Рекламацията е по-специално, но не
се ограничава до:

a) initiative of a client or third person to
improve or change of services
provide by the Company,

а) инициатива от страна на клиент
или трето лице за подобряване
или
промяна
на
услугите,
предоставяни от Дружеството,

b) request of a client or third person,
from the content of which it is not
possible to come to a conclusion,
whether it is a claim or complaint,

б) искане от страна на клиент или
трето лице, от чието естество не
е възможно да се стигне до
заключение дали става въпрос за
рекламация или оплакване,

c) request of a client or third person to
review services and / or procedures
of the Company, which were

в) искане от страна на клиент или на
трето лице да се преразгледат
услугите и/или процедурите на

provided on the basis of untrue or
incorrect instructions or information
provided by a client,

Дружеството, предоставени въз
основа на неверни или неточни
инструкции или информация,
предоставени от клиент,

d) initiative of a person, who is not
entitled to file a claim or complaint.

д) инициатива от страна на лице,
което няма право да предявява
рекламация или оплакване.

Article II.
Accepting of claims
1. The authorised person is entitled to file a
claim:

Член II.
Приемане на рекламации
1. Правоимащото лице има право да
направи рекламация:

a) in writing through mail or delivery
service,

а) в писмен вид по пощата или чрез
куриер,

b) in person in the registered office of
the Company on the address
Prievozská 4C, 821 09 Bratislava or
in any branch of the Company, if the
Company opens some branches,

б) лично, на адреса на управление
на Дружеството на: P Привозска
4C, 821 09 Братислава, или в
който и да е клон на Дружеството,
ако Дружеството открие свои
клонове,

c) through electronic mail to the e-mail
address
of
the
Company
backoffice@wemocp.sk.

в) чрез
електронна
поща
електронния
адрес
Дружеството:

на
на

backoffice@wemocp.sk.
2. A written claim must include, in case of a
client – natural person, name and surname
of a client or potential client, date of birth and
valid address, to which the result of the claim
procedure will be sent. In case of a client –
legal entity, the claim must contain business
name of the company, its registered
address, business identification number and
data of a contact person entitled to act on
behalf of a client as a legal entity in this
matter. In his or her claim the client or
potential client is obliged to specify the
service or procedure, which relates to the
claim, to describe the reasons of the claim
and submit documents justifying and proving
the justification of the claim, eventually
states further facts decisive for assessment
of the claim. From the claim must be clear
what the authorised person is seeking. In
case of incomplete information and
documents,
necessary
for
proper
assessment of the claim and its successful

2. Писмената рекламация трябва да
включва, в случай на клиент-физическо
лице, име и фамилия на клиент или
потенциален клиент, дата на раждане и
валиден адрес, на който ще бъде изпратен
резултатът от процедурата за рекламация.
В случай на клиент-юридическо лице
рекламацията
трябва
да
съдържа
търговското
наименование
на
дружеството, седалището, дружествения
идентификационен номер и данните на
лице за контакт, което има право да
действа от името на клиента като
юридическо лице по този въпрос. В своята
рекламация клиентът или потенциалният
клиент е длъжен да посочи услугата или
процедурата, за която се отнася
рекламацията, да опише причините за
рекламацията и да предостави документи,
обосноваващи
и
доказващи
основателността на рекламацията, както и
евентуално да посочи допълнителни

resolution, the client or potential client may
be asked for their completion. The company
is obliged to assess the claim also in case, if
the claim is incomplete and the client,
despite an additional period, did not adjust
or complete his claim. In such a case the
Company results from data contained in an
incomplete client´s claim. If the claim is
incomprehensible and the client who
submitted the claim will not adjust or
complete such a claim despite an
additionally provided period, the Company is
not obliged to deal with incomprehensible
claim. A written claim of a client or potential
client must be signed and dated; otherwise
the Company will not deal with it.

факти,
решаващи
за
оценка
на
рекламацията. От рекламацията трябва да
е ясно какво търси правоимащото лице. В
случай на непълна информация и
документи, необходими за правилната
оценка на рекламацията и нейното
успешно
уреждане,
клиентът
или
потенциалният клиент може да бъде
помолен
за
тяхното
допълване.
Дружеството е задължено да оцени
рекламацията дори и в случай, че клиента
не коригира или не допълни рекламацията
в дадения допълнителен срок. В такъв
случай Дружеството взема решение от
данните, съдържащи се в непълната
рекламация на клиента. Ако рекламацията
е неразбираема и клиентът, който е
направил рекламацията, няма да коригира
или да допълва рекламацията въпреки
допълнителния срок, Дружеството не е
задължено да разглежда неразбираема
рекламация. Писмената рекламация на
клиент или потенциален клиент трябва да
бъде подписана и да е с дата; в противен
случай дружеството няма да разгледа
същата.

3. A claim submitted in person in the registered
office of the Company means a claim drawn
up with a client or potential client by an
employee of the Company; the employee of
the Company executes a record on a claim
with a client or potential client and the record
must contain information set forth in the
section 2 of this article of the Claim
guidelines. The executed record is dated
and signed by the client or potential client,
who submits the claim and by an employee
of the Company, who executed this record.
The record is executed in two original
counterparts and one of them will keep the
Company in order to review it and the
second one is for a client or potential client
submitting the claim.

3. Рекламация, подадена лично на
адреса на управление на Дружеството,
означава рекламация, изготвена с клиента
или потенциалния клиент от служител на
Дружеството; служителят на Дружеството
изготвя протокол за рекламация с клиента
или потенциалния клиент, като протокола
трябва да съдържа информацията,
посочена в раздел 2 на настоящия член от
Ръководството.
Върху
изготвеният
протокол се поставя дата и подпис на
клиента или потенциалния клиент, който
прави рекламацията, и от служител на
Дружеството, който е изготвил протокола.
Протоколът се изготвя в два оригинални
екземпляра, като единия остава за
Дружеството за разглеждане, а другия – за
клиента
или
потенциалния
клиент,
направил рекламацията.

4. In case of a claim submitted electronically to
the e-mail address of the Company set forth
in the Article II. section 1 of these Claim
guidelines, such a claim must contain data

4. В случай на рекламация, подадена по
електронен път на електронния адрес на
Дружеството, посочен в член II. раздел 1 от
настоящото Ръководство, всяка такава

pursuant to the section 2 of this article of the
Claim guidelines; such a claim must be
supplemented by the client in writing or in
person at the registered address of the
Company, in accordance with the section 2
or 3 of this article of the Claims guideline,
within five days from its delivery to the
Company, otherwise the claim is void and
the Company is not obliged to review and
dealt with such a claim.

рекламация трябва да съдържа данните,
посочени в раздел 2 от настоящия член на
ръководството; всяка такава рекламация
се допълва от клиента писмено или лично
на адреса на управление на Дружеството,
в съответствие с раздел 2 или 3 от
настоящия член на Ръководството, в
рамките на пет дни от получаването й в
Дружеството, в противен случай искът е
нищожен, а Дружеството не е длъжно да
разглежда такива рекламации.

5. Each claim delivered to the Company must
be registered.

5. Всяка рекламация, направена пред
Дружеството, трябва да бъде вписана.

Article III.
Review and handling of claims

Член III.
Разглеждане и уреждане на рекламации

1. The Company reviews and handles the
claims in accordance with the internal rules
of the Company and these Claim guidelines.

1. Дружеството разглежда и обработва
рекламациите
в
съответствие
с
вътрешните правила на Дружеството и
настоящото Ръководство за уреждане на
рекламации.

2. The claim cannot be reviewed and handled
by the employee of the Company or a
person, against which the claim aims, as
well as by the employee of the Company or
person who performed in the name of the
Company services for an authorised person,
whose services or procedure of their
provision the claim concerns.

2. Рекламацията не може да бъде
разгледана и обработвана от служителя
на Дружеството или от лице, срещу което
е направена рекламацията, както и от
служителя на Дружеството или лицето,
което е предоставило услуги от името на
Дружеството за правоимащо лице, чиито
услуги или процедура за предоставяне е
предмет на рекламацията.

3. In case of simple claim, such a claim must
be reviewed by the Company, within five
working days from its receipt by the
Company. The claim must be received as a
complete; therefore it must contain all the
requirements according to the Article II.
section 2 of these Claim guidelines. It is a
simple claim in case if (i) the procedure of its
review is known, (ii) the person or service,
against which the claim aims, is known, (iii)
it is possible to consider this claim without of
its further or closer review, (iv) it is known the
position of the Company to the subject of the
claim, (v) the decision regarding the claim
can be made on the basis of the information
and documents available to the person who
settles the claim and (vi) it is not necessary

3. В случай на обикновена рекламация,
същата трябва да бъде разгледана от
Дружеството в рамките на пет работни дни
от получаването й от Дружеството.
Рекламацията трябва да е била получена
пълна; следователно тя трябва да
съдържа всички изисквания съгласно член
II. раздел 2 от настоящото Ръководство за
рекламации. Рекламацията е обикновена в
случай,
че:
(i)
процедурата
по
разглеждането й е ясна, (ii) лицето или
услугата, срещу която рекламацията е
насочена, е известно, (iii) е възможно
рекламацията да бъде разгледана без
понататъшно
или
по-обстойно
разглеждане,
(iv)
позицията
на
Дружеството
по
предмета
на

to ask for opinion of the person concerned or
other authorised person in the Company.

рекламацията е ясна, (v) решението по
отношение на рекламацията може да бъде
взето въз основа на информацията и
документите, с които разполага лицето,
което урежда претенцията и (VI) не е
необходимо да се иска становище от
страна на лицето, за което става въпрос
или на друго упълномощено лице от
Дружеството.

4. Based on the knowledge and information
from the available sources and from the
information system of the Company, the
Company determines according to the
nature of the claim its justification and in
case of justified claim proposes a remedy.

4. Въз
основа
на
знанията
и
информацията от наличните източници и
от
информационната
система
на
Дружеството, Дружеството определя, в
зависимост
от
естеството
на
рекламацията, обосновката си и в случай
на обоснована рекламация предлага
компенсация.

5. In case of difficult claim, which in respect of
its content or violation against which it aims,
cannot be considered for a simple claim
according to the section 3 of these Claim
guidelines, such a claim must be reviewed
by the Company within thirty working days
from its receipt by the Company. The claim
must be received as a complete; therefore it
must contain all the requirements according
to the Article II. section 2 of these Claim
guidelines.

5. В случай на сложна рекламация, която
по отношение на нейното съдържание или
нарушение, срещу което е подадена, не
може
да
бъде
разглеждана
като
обикновена рекламация съгласно раздел 3
от настоящото Ръководство за уреждане
на рекламации, същата трябва да бъде
разгледана от Дружеството в рамките на
тридесет работни дни от получаване й от
Дружеството. Рекламацията трябва да е
била получена пълна; следователно тя
трябва да съдържа всички изисквания
съгласно член II. раздел 2 от настоящото
Ръководство за рекламации.

6. It is a difficult claim in case if (i) the
procedure of its review is not known and
therefore it is a claim that goes beyond the
common standards or procedure regarding
its content, (ii) the person or service, against
which the claim aims, is not known, (iii) for
consideration of this claim it is necessary its
deeper,
more
detailed
and
more
professional review, (iv) it is not known the
position of the Company to the subject of the
claim, (v) the decision regarding the claim
cannot be made on the basis of the
information and documents available to the
person who settles the claim and (vi) it is
necessary to ask for opinion of the person
concerned or other person, in particular the
board of directors of the Company or the
supervisory board of the Company.

6. Рекламацията е сложна в случай, че:
(i) процедурата по разглеждането й не е
ясна и следователно е рекламация, която
надхвърля
общите
стандарти
или
процедури по отношение съдържанието й;
(ii) лицето или услугата, срещу която е
насочена, не е известно, (iii) за
разглеждане
на
рекламацията
е
необходимо по-дълбоко, по-подробно и
по-професионално
разглеждане,
(iv)
позицията на Дружеството по предмета на
рекламацията не е ясна, (v) решението
относно рекламацията не може да бъде
направено въз основа на информацията и
документите, с които разполага лицето,
което урежда рекламацията, и (vi)
необходимо е да се поиска становище от
страна на лицето, за което става въпрос

или друго лице, по-специално Съвета на
директорите
на
Дружеството
или
Надзорния съвет на Дружеството .
7. The simple claim must be settled within 5
working days from receipt of a complete
claim. This period may be in justified cases
prolonged for 30 working days from the
receipt of the complete claim. If it is not
possible to settle the claim even in the
prolonged period of 30 working days, the
Company is obliged to notify in writing the
authorised person, who submitted the claim,
of these circumstances and reasons
because of which it is not possible to settle
the claim in the prolonged period and also of
further procedure of the company in this
matter.

7. Всяка обикновена рекламация трябва
да бъде уредена в рамките на 5 работни
дни от получаване на пълна рекламация.
Tози срок може, в обосновани случаи, да
бъде удължен на 30 работни дни от
получаването на пълна рекламация. Ако
не е възможно рекламацията да бъде
уредена дори в удължения срок от 30
работни дни, Дружеството е длъжно да
уведоми писмено правоимащото лице,
което е подало рекламацията, за
обстоятелствата и причините, поради
които уреждането на рекламацията не е
възможно в удължения срок, както и за понататъшна процедура на дружеството по
този въпрос.

8. The difficult claim must be settled within 30
working days from receipt of a complete
claim. This period may be in justified cases
prolonged by 30 working days. If it is not
possible to settle the claim even in the
prolonged period of extra 30 working days,
the Company is obliged to notify in writing
the authorised person, who submitted the
claim, of these circumstances and reasons
because of which it is not possible to settle
the claim in the prolonged period and also of
further procedure of the company in this
matter.

8. Всяка сложна рекламация трябва да
бъде уредена в рамките на 30 работни дни
от получаване на пълна рекламация. Tози
срок може, в обосновани случаи, да бъде
удължен с 30 работни дни. Ако не е
възможно рекламацията да бъде уредена
дори в удължения срок от допълнителни
30 работни дни, Дружеството е длъжно да
уведоми писмено правоимащото лице,
което е подало рекламацията, за
обстоятелствата и причините, поради
които уреждането на рекламацията не е
възможно в удължения срок, както и за понататъшна процедура на дружеството по
този въпрос.

9. The company will notify the authorised
person, who submitted the claim, of the
result of the claim´s review by the Company
in writing. The written notice of the result of
the review will be sent to the address, which
the authorised person who submitted the
claim, stated in its claim. The person who
submitted the claim must be notified in
writing of the result even in the case if the
claim was considered for unfounded with
giving reasons, which led to consideration of
the claim for unfounded.

9. Дружеството
ще
уведоми
правоимащото
лице,
направило
рекламацията,
за
резултата
от
разглеждането на рекламацията от
Дружеството
писмено.
Писменото
известие за резултата от разглеждането
ще бъде изпратено на адреса, посочен в
рекламацията от правоимащото лице,
което е направило рекламацията. Лицето,
което е направило рекламацията, трябва
да бъде уведомено писмено за резултата,
дори и в случай, че рекламацията е
счетена за неоснователна с мотиви, което

е довело до оценката на рекламацията за
неоснователна.
10. The decision of the Company why the claim
is considered for unfounded contains:

10. Решението на Дружеството, поради
което рекламацията се счита за
неоснователна, съдържа:

a) date of receipt of the claim and a
brief description of the subject of the
claim,

а) датата
на
получаване
на
рекламацията и кратко описание
на предмета на рекламацията,

b) specification of a person who
submitted the claim and what
expected by the claim,

б) данни на лицето, което е подало
рекламацията и очакваното от
рекламацията,

c) result of claim´s review and
consideration of the claim for
unfounded,

в) резултат от разглеждането на
рекламацията и оценка на
рекламацията за неоснователна,

d) brief description of reasons, for
which the claim was assessed as or
considered for unfounded,

д) кратко описание на причините,
поради които рекламацията е
била оценена или счетена за
неоснователна,

e) statement when the claim procedure
was ended,

д) изявление кога е приключила
процедурата по предявяване на
рекламация,

f)

е) изявление дали рекламацията е
била разгледана в редовния или
удължен срок,

statement whether the claim was
reviewed in the regular or prolonged
period,

g) date of consideration of the claim,

ж) дата
на
разглеждане
рекламацията,

на

h) the signature of the employee of the
Company.

з)

на

подписа
на
Дружеството.

служителя

11. If it is not the claim procedure according to
the section 10 of this article of the Claim
guidelines, the written decision of the
Company on settlement of the claim must
contain data set forth in the section 10 letter
a), b), e), f) g) and h) of these Claim
guidelines and further:

11. Ако действието се различава от
процедурата
за
предявяване
на
рекламация съгласно раздел 10 от
настоящия член на Ръководството,
писменото решение на Дружеството за
уреждане на рекламацията трябва да
съдържа данните, посочени в раздел 10,
букви а), б), д), е) ж) и з) от настоящото
Ръководство и освен това:

a) the result of claim´s review and
consideration of the claim for well
founded,

а) резултата от разглеждането на
рекламацията и оценка на
рекламацията за основателна,

b) brief description of the reasons, why
the claim was considered for or
assessed as well founded,

б) кратко описание на причините,
поради които рекламацията е
била оценена или счетена за
основателна,

в) какви компенсации са приети и
срокове за тяхното прилагане.

c) which remedies were adopted and
timeline for their implementation.

Article IV.

Член IV.

Appeal against the decision of the Company

Обжалване на решението на Дружеството

1. The authorised person may file a written
appeal against the decision on settlement of
a claim within 15 business days from the
delivery of the decision of the Company on
settlement of a claim. The appeal shall be
filed to the address of the Company.

1. Правоимащото лице може да подаде
писмена жалба срещу решението за
уреждане на рекламация в срок от 15
работни дни от датата на връчване на
решението на Дружеството за уреждане на
рекламация. Жалбата се подава на адреса
на Дружеството.

2. From the appeal it must be clear:
a) it is the appeal against the decision
of the Company on settlement of the
claim,

2.

Жалбата трябва ясно да посочва:
а) че, това е обжалване срещу
решението на Дружеството за
уреждане на рекламацията,

b) what the authorised person seeks,

б) какво търси правоимащото лице,

c) where the authorised person see
defects of the Company´s decision
on settlement of the claim and
because of which reasons the
authorised person files an appeal,

в) кои са според правоимащото
лице
недостатъците
на
решението на Дружеството за
уреждане на рекламацията и
поради
какви
причини
правоимащото
лице
подава
жалба,

d) who filed the appeal, i. e.
specification of identification data
according to the Article II. section 2
of this Claims guideline,

г)

e) when it was executed and

д) кога е изготвена,

f)

е) тя трябва да бъде подписана от
правоимащото лице.

it must be signed by the authorised
person.

лицето, което подава жалбата,
т.е. уточняване на данните за
идентификация съгласно член II.
раздел
2
от
настоящото
Ръководство,

contain
2 of this
will be
not deal

3. Обжалване,
което
не
съдържа
съществените данни съгласно раздел 2 от
този член на настоящото Ръководство,
няма да бъде взето предвид и
Дружеството няма да го разгледа.

4. The Board of Directors of the company
decides on appeals.

4. Решения по жалбите се взимат от
Съвета на директорите на Дружеството.

5. The provisions of these Claim guidelines on
complicated claim and other relevant
provisions will be adequately used for a

5. Разпоредбите
на
настоящото
Ръководство за сложна рекламация и
други съответни разпоредби ще бъдат
адекватно използвани за решението на

3. An appeal, which does not
essentials according to the section
article of this Claims guideline,
disregarded and the Company will
with it.

decision of the board of directors of the
Company on the appeal.
Article V.
Costs related to claim procedure

Съвета на директорите на Дружеството по
жалбата.
Член V.
Разходи, свързани с процедурата по
рекламация

1. Any costs related to the claim, which arose
to the authorised person, will be borne by the
authorised person, unless these Claim
guidelines or written agreement with the
Company stipulate otherwise.

1. Всички
разходи,
свързани
с
рекламация, възникнали за правоимащото
лице, са за сметка на правоимащото лице,
освен ако настоящото Ръководство или
писмен договор с Дружеството не
предвиждат друго.

2. Any costs related to the claim, which arose
to the Company, will be borne by the
Company, unless these Claim guidelines or
written agreement with the authorised
person stipulate otherwise.

2. Всички
разходи,
свързани
с
рекламация, възникнали за Дружеството,
са за сметка на Дружеството, освен ако
настоящото Ръководство или писмен
договор с Дружеството не предвиждат
друго.

Член VI.

Article VI.
Delivery

1. All documents relating to legal relationships
pursuant to these Claim guidelines between
the Company and the authorised person will
be delivered:

Връчване на документи

1. Всички
документи,
свързани
с
правните взаимоотношения съгласно
настоящото
Ръководство
между
дружеството и правоимащо лице, ще
бъдат доставяни:

a) by mail,

а) по пощата,

b) by a third person authorised to
deliver consignments,

б) от трето лице, упълномощено да
доставя пратки,

c) in person,

в) лично,

d) electronically to the email addresses
specified in these Claim guidelines
or in the agreement concluded
between the Company and the
authorised person.
2. The
documents
relating
to
legal
relationships pursuant to these Claim
guidelines between the Company and the
authorised person are being delivered by
registered mail to the address of the
authorised person or the Company
stipulated in these Claim guidelines. Each

г)

по електронен път, на имейл
адресите, посочени в настоящото
Ръководство или в договора,
сключен между Дружеството и
правоимащото лице.

2. Документите, свързани с правните
взаимоотношения съгласно настоящото
Ръководство
между
дружеството
и
правоимащото лице, се изпращат с
препоръчана поща на адреса на
правоимащото лице или на Дружеството,
посочен в настоящото Ръководство. Всяка
страна е длъжна да уведоми другата

party is obliged to notify the other party of
each change of their registered address or
address of residence according to the
principles stipulated in this article within 15
days from a day of change of the registered
office or address of residence.
3. If a party does not receive a document at the
address specified in these Claim guidelines
or in a written claim, the document is
deemed to have been delivered after three
days from its return to the sender, even if the
addressee will not know it. All legal effects of
the documents being delivered arise in such
a case on a day, when the document is
deemed to be delivered.

страна за всяка промяна на адреса на
управление или пребиваване съгласно
принципите, посочени в настоящия член, в
срок от 15 дни от деня на смяна на адреса
на управление или пребиваване.

4. If a party does not receive a document at the
address specified in these Claim guidelines
or written claim, the sender is obliged to
deliver the document repeatedly to the
address of the party registered in the
commercial register or other register. The
section 3 of this article of the Claim
guidelines applies in the full extent for such
a delivery.

4. Ако дадена страна не получи документ
на адреса, посочен в настоящото
Ръководство или в писмена рекламация,
изпращачът е длъжен да изпрати
документа многократно на адреса на
страната, вписан в търговския регистър
или друг регистър. Раздел 3 от настоящия
член на Ръководството се прилага в пълна
степен за такова връчване.

Article VII.
Final provisions

3. Ако дадена страна не получи документ
на адреса, посочен в настоящото
Ръководство или в писмена рекламация,
документът се счита за връчен три дни
след връщането му до изпращача, дори
ако адресатът няма да знае за това. В
такъв случай, всички правни последици на
връчените документи възникват в деня, в
който документът се счита за връчен.

Член VII.
Заключителни разпоредби

1. The company is entitled to amend or add the
Claim guidelines unilaterally anytime, in
particular, but not limited to, in order to its
actualisation and reflection to changes in
legislation.

1. Дружеството има право да изменя или
допълва Ръководството за уреждане на
рекламации едностранно по всяко време,
по-специално, но не само, с цел
актуализиране и отразяване на промени в
законодателството.

2. The company is obliged to publish the
amended or added Claim guidelines at its
registered address and on the webpage
www.wemocp.sk before the amended Claim
guidelines become effective.

2. Дружеството
е
задължено
да
публикува измененото или допълнено
Ръководство за уреждане на рекламации
на
адрес
www.wemocp.sk,
преди
измененото Ръководство за уреждане на
рекламации да влезе в сила.

3. Any amendments and addendums of the
Claim guidelines, and therefore the
amended or added Claim guidelines
become effective on the 15th day from its
publication on the webpage of the Company
www.wemocp.sk.

3. Всички изменения и допълнения на
Ръководство за уреждане на рекламации и
последващите изменения и допълнения на
същото влизат в сила на 15-тия ден от
публикуването му на уеб страницата на
Дружеството: www.wemocp.sk.

4. The client is entitled to express his
disapproval with the amendment of the
Claim guidelines through a written notice
delivered to the Company within 15 days
from the publication of amendments and
addendums of the Claim guidelines. If the
client expresses his disapproval with
amendments or addendums of the Claim
guidelines within 15 days from the
publication of amendments or addendums of
the Claim guidelines and there will be no
mutual settlement between the Company
and the client regarding the amendments or
addendums of the Claim guidelines
questioned by the client, the client as well as
the Company is entitled to terminate
immediately their legal relationship with the
Company, or the Company with the client. If
the client, throughout the period according to
this section of the Claim guidelines,
performs any legal act towards the Company
aimed at reception of the services provided
by the Company, it is deemed that the client
agrees with the amended or added Claim
guidelines.

4. Клиентът има право да изрази
неодобрението си с изменение на
Ръководството
за
уреждане
на
рекламации чрез писмено уведомление,
връчено на дружеството в срок до 15 дни
от публикуването на измененията и
допълненията на Ръководството. В
случай, че клиентът изрази несъгласието
си с измененията или допълнения на
Ръководството
за
уреждане
на
рекламации в рамките на 15 дни след
публикуването на измененията или
допълненията на Ръководството за
уреждане на рекламации и между
Дружеството и клиента не бъде постигнато
взаимно споразумение по отношение на
измененията
или
допълненията
на
Ръководството
за
уреждане
на
рекламации под въпрос от страна на
клиента, клиентът, както и Дружеството
има право да прекрати незабавно своето
правоотношение с Дружеството, или на
Дружеството с клиента. Ако клиента, в
рамките на целия период съгласно този
раздел от Ръководството за уреждане на
рекламации, изпълни всеки правен акт към
Дружеството, насочен към приемане на
услугите, предоставяни от Дружеството, се
счита, че клиентът е съгласен с
измененото или допълнено Ръководство
за уреждане на рекламации.

5. If the client will not express his disapproval
with amendments or addendums of the
Claim guidelines within the period stipulated
in the Article VII. section 4 of the Claim
guidelines, it is assumed that the client
agrees with the amendment and addendums
of the Claims guideline.

5. Ако клиентът не изрази своето
неодобрение
с
измененията
и
допълненията на Ръководството за
уреждане на рекламации в срока,
предвиден в член VII. раздел 4 от
Ръководството
за
уреждане
на
рекламации, се приема, че клиентът е
съгласен с измененията и допълненията
към Ръководството за уреждане на
рекламации.

6. The Company and the client express their
explicit consent that legal relations, which
are not governed by these Claim guidelines,
will be governed by the respective provisions
of the individual contracts concluded
between the Company and the client, by the
general terms and conditions of the
Company, by the Securities Act, and by

6. Дружеството и клиентът изразяват
своето изрично съгласие, че правните
отношения, които не са уредени в
настоящото Ръководство за уреждане на
рекламации,
ще
се
уреждат
от
съответните
разпоредби
на
индивидуалните
договори,
сключени
между Дружеството и клиента, съгласно

other generally binding laws and regulations
without use of the conflict-of-law rules.

общите условия на дружеството, съгласно
разпоредбите на Закона за ценните книжа,
както и от други общозадължителни закони
и наредби, без да се прилагат нормите на
колизионното право.

These Claim guidelines become valid and
effective on 10 October 2017.

Настоящото Ръководство за уреждане на
рекламации влиза в сила на 10 октомври
2017 г.

This document is executed in English and
Bulgarian languages. In case of any discrepancy
between the English and Bulgarian wording the
English wording prevails.

Настоящия документ се подписва на
английски и български език. В случай на
несъответствие между английски и български
формулировка, текстът на английски език ще
има предимство.

