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1. Úvod
Smernica upravuje koncepciu vybovania sťažností v Cornhill Management, o.c.p., a. s. (ďalej “Cornhill“) v súlade
s zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“)
a v súlade s metodickými usmernením Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č.
2/2014 z 30. Septembra 2014 k vybavovaniu sťažností pre obchodníkov s cennými papiermi a správcovské
spoločnosti podľa požiadaviek Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).

2. Základné informácie
a) Sťažnosťou je vyjadrenie nespokojnosti, ktorú Cornhill adresovala fyzická alebo právnická osoba vo
vzťahu k poskytovaniu služieb alebo k vykonávaniu činností podliehajúcich dohľadu Národnej banky
Slovenska podľa zákona o cenných papieroch,
b) Sťažovateľom je fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa predpokladá, že má nárok na to,aby
dohliadaný subjekt posúdil sťažnosť, a ktorá už sťažnosť podala.

3. Koncepcia vybavovania sťažností
Cornhill má vytvorený primeraný systém a koncepciu na vybavovanie sťažnosti. Taktiež má Cornhill v účinnosti aj
Smernicu č. 2/2013 Reklamačný poriadok.
3.1. Systém na vybavovanie sťažností
Reklamácie a sťažnosti v prvom stupni rieši Úsek Custody & Administration, v druhom stupni predstavenstvo s
podporou Úseku Legal & Compliance a to v lehotách uvedených v Reklamačnom poriadku.

3.2. Evidencia sťažností
Na evidenciu sťažností klientov spoločnosť vedie osobitnú evidenčnú knihu (vo forme elektronickej – Úsek
Custody & Administration). Evidenčná kniha obsahuje tieto údaje
a) meno, priezvisko a adresa bydliska sťažovateľa, ak ide o fyzickú osobu, názov alebo obchodné meno a
sídlo sťažovateľa, ak ide o právnickú osobu,
b) predmet sťažnosti,
c) dátum doručenia sťažnosti,
d) identifikácia osôb, na ktoré bola sťažnosť podaná,
e) identifikáciu osôb, ktorým bola sťažnosť pridelená na preverenie a vybavenie a dátum takéhoto
pridelenia,
f) vyhodnotenie skutočnosti, či bola sťažnosť oprávnená,
g) spôsob vybavenia sťažnosti,
h) opatrenia prijaté na vybavenie sťažnosti,
i) dátum vybavenia sťažnosti.

3.2. Oznamovanie informácií o sťažnostiach a o vybavovaní sťažností

Cornhill poskytne na požiadanie informácie o sťažnostiach a o vybavovaní sťažností príslušným vnútroštátným
orgánom. Tieto údaje budú obsahovať počet prijatých sťažností členených podľa vnútroštátnych kritérií, kritérií
požadovaných príslušným vnútroštátnym orgánom, prípadne podľa vlastných kritérií, ak vnútroštátne kritérie nie
sú určené alebo kritériá neurčil príslušný vnútroštátny orgán.
3.3. Vnútorné sledovanie a vyhodnocovanie vybavených sťažností
Cornhill priebežne analyzuje údaje získané v rámci vybavovania sťažností s cieľom zabezpečiť, aby identifikoval
a riešil všetky opakujúce sa alebo systémové problémy a potenciálne právne a operačné riziká s cieľom:
a) analyzovať príčiny jednotlivých sťažností s cieľom identifikovať hlavné príčiny, ktoré sú spoločné pre
daný typ sťažnosti,
b) posúdiť, či takéto hlavné príčiny môžu mať vplyv na iné procesy alebo produkty vrátane tých, na ktoré sa
sťažnosť priamo nevzťahuje a
c) odstrániť tieto hlavné príčiny v prípadoch, v ktorých je to opodstatnené.

3.4. Poskytovanie informácií sťažovateľom a verejnosti
a) Cornhill poskytne na požiadanie sťažovateľa informácie o postupe Cornhill pri vybavovaní sťažností.
b) Cornhill zverejňuje na svojich internetových stránkach www.cornhillmanagement.eu aktuálne znenie
Koncepcie vybavovania sťažnosti a Reklamačného poriadku.

3.5. Postupy odpovedania na sťažnosti
Cornhill zhromažďuje a preveruje všetky relevantné dôkazy a informácie týkajúce sa sťažností. Komunikuje
jasným, jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom.
Sťažnosť vybavuje Cornhill spravidla do 30 dní odo dňa jej doručenia, resp. v zložitejšom prípade do 60 dní po
uplatnení sťažnosti klientom. Rozhodnúť o oprávnenosti sťažnosti je oprávnený Cornhill, ktorý v rámci svojej
právomoci môže vykonať ďalšie preverenie sťažnosti a odborné posúdenie podstatných vecí, pričom celkové
vybavenie sťažnosti by nemalo trvať dlhšie ako 60 kalendárnych dní.
Pokiaľ nie je možné sťažnosť z objektívnych dôvodov vybaviť ani vo vyššie uvedenej lehote 30 dní, resp. 60 dní je
Cornhill povinný klienta písomne informovať o uskutočnených úkonoch a o termíne, kedy bude pravdepodobne
vybavovanie sťažnosti ukončené.
Cornhill v prípade, že vo vzťahu k predmetu sťažnosti zaujme stanovisko, ktoré úplne neuspokojuje požiadavky
sťažovateľa, komplexne vysvetlí sťažovateľovi svoje stanovisko a informuje ho o ďalších možnostiach uplatnenia
jeho sťažností, napr. o dostupnosti mechanizmu alternatívneho riešenia sporov, alebo príslušných vnútroštátnych
orgánoch a podobne.

