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განმარტებები 

 

კლიენტი  ინდივიდი ან პირი, რომელსაც ჩვენ მომსახურებას 

ვთავაზობთ 

 

საჩივარი კლიენტი გამოხატავს უკმაყოფილებას, რომელიც 

მიმართულია შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტის 

მიმართ 

 

მისი ან სხვა მსგავსი ცნობები ეხება კლიენტს იქნება ეს 

კაცი, ქალი თუ პირი) 

 

ეროვნული ბანკი  ნიშნავს საქართველოს ეროვნულ ბანკს 

 

პოტენციური კლიენტი ინდივიდი ან პირი, რომელმაც გამოხატა ინტერესი 

საქმიანი ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში და 

ამჟამად მისი საკითხი განიხილება/ არის დისკუსიაში. 

 

კომპანია ეხება შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტს, რომლის 

მისამართია ანდრია აფაქიძის ქ. 11, სართული 9, 

სუიტა2, თბილისი 0171 საქართველო 
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შესავალი 

წინამდებარე საჩივრის განმხილველი პოლიტიკა ( შემდგომში "პოლიტიკა") წარმოადგენს 

საბროკერო კომპანიის მოთხოვნების ნაწილს და უზრუნველყოფს მკაფიო გაცხადებას იმის 

შესახებ, თუ როგორ იღებს კომპანია, როგორ განიხილავს და აწარმოებს მის წინააღმდეგ 

შემოტანილ საჩივრებს. 

ეს პოლიტიკა განისაზღვრება და მოწონებულია კომპანიის უფროსი მენეჯმენტის მიერ, 

რომელიც პასუხისმგებელია მისი შესრულებასა და მონიტორინგის შესაბამისობაზე. 

 

ზოგადი ფონი 

შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი (შემდგომში "კომპანია") ვალდებულია განახორციელოს 

კლიენტებთან გრძელვადიანი და დახმარებაზე ორიენტირებული ურთიერთობების 

დამყარება და შესაბამისად უზრუნველყოს კლიენტებისა და პოტენციური კლიენტების 

მოთხოვნილებებსა და საჩივრებზე რეაგირება და ამ საჩივრებზე გადაწყვეტილების მიღება, 

რაც შეიძლება სწრაფად . 

წინამდებარე პოლიტიკა მიზნად ისახავს ჩვენი კლიენტებისა და პერსონალისთვის 

სახელმძღვანელოს უზრუნველყოფას იმ წესების შესახებ, რომლითაც კომპანია იღებს და 

განიხილავს საჩივრებს. ჩვენ მზად ვართ ვიყოთ თანმიმდევრული, სამართლიანი და 

მიუკერძოებელი საჩივრების განხილვისას. 

რა არის საჩივარი? - წინამდებარე პოლიტიკაში, საჩივარი არის ჩვენი კომპანიისთვის 

წარდგენილი უკმაყოფილების გამოხატვა ჩვენი ნებისმიერი კლიენტის მხრიდან, რომელსაც 

უკავშირდება ჩვენი კომპანიის მომსახურებებს. საჩივარი შეიძლება იყოს ზეპირი ან 

წერილობითი სახით შედგენილი, ზოგჯერ ის შეიძლება იყოს უარყოფითი უკუკავშირის სახით 

წარმოდგენილი, რომელიც არ მოითხოვს გადაწყვეტას ან ფორმალური შედეგების 

დადგომას. 

მიზანი 

წინამდებარე პოლიტიკის მიზანია უზრუნველყოს, რომ: 

ა) კლიენტს აცნობიერებდეს კომპანიისთვის საჩივრისა წარდგენისა და განხილვის პროცესს, 

ბ) როგორც კლიენტმა და ასევე თანამშრომლებმა იცოდნენ კომპანიის საჩივრების 

განხილვის პროცესის შესახებ, 
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გ) კლიენტის საჩივარი განხილულია მიუკერძოებლად ყველა ინფორმაციის ან 

მტკიცებულების დაბალანსებულ გადახედვის საფუძველზე, კლიენტის პირადი ინფორმაციის 

აქტიურად და გონივრული ნაბიჯებით დაცვის საშუალებით, 

დ) კლიენტის საჩივარი განიხილება მისი ინდივიდუალური გარემოებებისა და საჭიროებების 

არსებითად გათვალისწინებით. 

 

საჩივრის მიღება 

კლიენტებს შეუძლიათ გამოხატონ ჩივილები წერილობითი ფორმით ჩვენი საჩივრის ფორმის 

- დანართი II-ის შესაბამისად, ჩვენი ვებ-გვერდის მეშვეობით - დანართი III-სი ფორმაში, ან 

წარმოგვიდგინონ საჩივარი ელექტრონული ფოსტით ან წერილის სახით. 

 

საჭირო ინფორმაცია 

საჩივრის წარდგენისას კლიენტისგან უნდა მიიღოთ შემდეგი მონაცემები: 

 სრული სახელი, საიდენტიფიკაციო ბარათის/პასპორტის ნომერი, პოზიცია და 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

 მისი ურთიერთობა კომპანიასთან 

 თარიღი, ადგილი და მისი საკონტაქტო პირი კომპანიის ფარგლებში 

 საჩივრის შინაარსი და დეტალები - ინფორმაცია, რომელიც საჩივრის საფუძველი 

გახდა 

 ნებისმიერი დამხმარე დოკუმენტაციის ასლები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

 

საჩივრის რეგისტრაცია 

კომპანია ვალდებულია აწარმოოს რეესტრი თითოეული საჩივრის ინფორმაციის ჩაწერით. 

ამ რეესტრში კომპანია ვალდებულია რეგისტრაციაში გაატაროს თარიღი, რომელშიც 

კომპანიამ მიიღო საჩივარი, საჩივრის დეტალები და შედეგები და ბოლოს, საკითხი, 

რომელიც გადაწყდა. კომპანია ამობეჭდილი სახით შეინახავს კლიენტისგან მიღებულ 

ინფორმაციის და აგრეთვე ნებისმიერი თარიღსა და ინფორმაციას შემდგომი პროცესების 

შესახებ (დანართი I - საჩივრების რეესტრი). 
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საჩივრების გაცნობა 

კომპანია იღებს ვალდებულებას, კონტაქტის პირველივე ეტაპზე მოახდინოს საკითხების 

გადაწყვეტა, თუმცა შეიძლება არ იყოს შესაძლებელი ნებისმიერ გარემოებაში, სადაც უფრო 

ფორმალური საჩივრების პროცესების ჩატარება არის საჭირო. ასეთ შემთხვევაში, კომპანია 

წერილობით აცნობებს საჩივრის მიღებას მისი მიღებიდან არა უგვიანეს შვიდი დღის 

განმავლობაში. საჩივრის მიღების აღიარებასთან ერთად, კომპანიამ ასევე უნდა მიაწოდოს 

კლიენტს შემდეგი ინფორმაცია: 

ა) კომპანია განიხილავს საჩივარს 

ბ) გამოძიების დასრულების შემდეგ, კომპანია, ყოველგვარი შეფერხების გარეშე, მიაწოდებს 

მომჩივანს განხილვის შედეგთან დაკავშირებით ინფორმაციას და ასევე აღწერს თავის 

სამოქმედო გეგმას 

გ) თუ საჩივრის მიღებიდან ორი თვის განმავლობაში საჩივრის განხილვა არ დასრულდება, 

კომპანია აცნობებს ამ ფაქტის შესახებ მომჩივანს არაუგვიანეს შვიდი სამუშაო დღის 

განმავლობაში, იმ პერიოდის დასრულებისას, რომელშიც მომჩივანს მიეწოდება 

შეატყობინებს ამ დაგვიანების გამოწვევის მიზეზების შესახებ, ასეთ შეტყობინებას თან უნდა 

ერთვოდეს საჩივრის განხილვის დასრულების სავარაუდო თარიღი.  

 

 

 

 

განხილვა 

როგორც კი კომპანიას დაუდგება საჭიროება, რომ განიხილოს საჩივარი, ის შეეცდება 

შეაგროვოს ყველა საჩივართან დაკავშირებული მტკიცებულება და ინფორმაცია. იმ 

შემთხვევებში, როდესაც განხილვა არ არის დასრულებული ორი თვის ვადაში (იხ. 8.გ), 

კომპანია აცნობებს კლიენტს შემდეგ ინფორმაციას: 

ა) ასეთი დაგვიანების მიზეზს, 

ბ) მითითებას, როდის მოხდება განხილვის სავარაუდო დასრულდება და ასევე 

გ) შეატყობინებს მომჩივანს, რომ განხილვის პროგრესი არ მიმდინარეობის მათი 

დაკმაყოფილების მიზნით 
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პასუხი 

როგორც კი დასრულდება საჩივრის განხილვა / გამოძიება კომპანია დაუბრუნდება კლიენტს 

და შეატყობინებს მათ მიღებული დასკვნებისა და განხორციელებული ქმედების შესახებ. თუ 

საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისას, მომჩივანის მოთხოვნა სრულად არ არის 

დაკმაყოფილებული, კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს საჩივარზე მისი პოზიციის დეტალური 

განმარტების დაშვება და საჩივრის განხილვისას მომჩივანის პოზიციის გათვალისწინება.  

 

ინფორმაციის მიწოდება 

წინამდებარე პოლიტიკის პროცედურები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს კომპანიის ნებისმიერ 

მენეჯმენტის წევრისა და პერსონალისთვის ნებისმიერ დროს, რადგან იგი იქნება სერვერზე 

შენახული. კლიენტის უფლებები და საჩივრის განხილვის პროცესი კომპანიის მხრიდან უნდა 

იყოს განთავსებული კლიენტებისთვის ხელმისაწვდომად. 

წინამდებარე პოლიტიკის კლიენტის მიმართ მეგობრული ვერსია კომპანიის ვებ-გვერდზე 

განთავსდება კლიენტებისთვის http://www.fidelismgt.com. პოლიტიკა ადვილად გასაგებია, 

უზრუნველყოფს საჩივრის წარდგენის წესების სახელმძღვანელოსა და ხაზს უსვამს კლიენტის 

უფლებებს - დანართი IV. 

კომპანიამ, მოთხოვნის შემთხვევაში, აგრეთვე, და საჩივრის მიღების აღიარებისას 

წერილობითი ინფორმაცია უნდა წარადგინოს საჩივრის განხილვის პროცესის ჩატარებასთან 

დაკავშირებით. 

შესრულება 

კომპანიამ უნდა განიხილოს, მიმდინარე საფუძველზე, საჩივრების საფუძველზე მიღებული 

მონაცემები და უნდა მოახდინოს ასეთი ინფორმაციის ანალიზი, იმ მიზნით, რომ მოახდინოს 

საერთო ან განმეორებითი საკითხების იდენტიფიცირება და გადაწყვეტა, ასევე იმ საკითხების 

იდენტიფიცირება, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს სამართლებრივი ან საოპერაციო 

რისკები და მოახდინოს საჩივრების სწორი (სადაც შესაძლებელია) მიზეზების დადგენა. 

 ხანგრძლივობა და განადგურება 

კომპანიის პოლიტიკის მიხედვით დოკუმენტის განადგურების ვადა 10 წელია, თუმცა კომპანია 

არ ანადგურებს არც ერთ დოკუმენტს, თუ ეს არ არის სრულიად შემზღუდველი სივრცისთვის 

10 წლის შემდეგ. 

 

  

http://www.fidelismgt.com/
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დანართი I 

 

 

 

 

საჩივრების რეესტრი 

     მიღების 

თარიღი 

გადაწყვეტის 

თარიღი 

მომხმარებლის 

კოდი 

საჩივრის 

კოდი 
აღწერა შედეგი შენიშვნა 
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დანართი II 

საჩივრის ფორმა 

 

კლიენტის შესახებ დეტალები 

 

სახელი  ______________________   გვარი _____________________ 

 

მისამართი  ______________________________________________________ 

 

   ______________________________________________________ 

 

ID/პასპორტის No. ______________________________________________________ 

 

ტელეფონის No. ______________________________________________________ 

 

ელ-ფოსტა  ______________________________________________________ 

 

კოდის ნომერი ______________________________________________________ 

 

ხელმოწერა  ______________________________________________________ 

 

 

საჩივრის შსახებ ინფორმაცია 

 

მიღებული პროდუქტის / 

 მომსახურების აღწერა  ____________________________________________ 

 

     ____________________________________________ 

 

     ____________________________________________ 

 

უკმაყოფილების მიზეზი  ____________________________________________ 

 

     ____________________________________________ 

 

     ____________________________________________ 

 

     ____________________________________________ 

 

     ____________________________________________ 

 

გთხოვთ, დაურთოთ ნებისმიერი დამხმარე დოკუმენტაცია 
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ოფისის გამოყენებისთვის მხოლოდ 

 

მიღებულია     _____________________________________________ 

 

მითითებები    _____________________________________________ 

 

 

ხელმოწერა    _____________________________________________ 

 

თარიღი    _____________________________________________ 

 

საჩივრის No.    _____________________________________________ 

 

შენიშვნები 

 

 

 

1. საჩივრები შეიძლება გაგზავნილი იყოს ქვემოთ მოცემული საშუალებით: 

 

              საფოსტო გზავნილის მისამართი: მიმართულია საჩივრების 

დეპარტამენტში: 

I. ანდრია აფაქიძის ქ. 11, სართული 9, სუიტა 2, თბილისი 0171 

საქართველო 

II. ელ-ფოსტა: backoffice@fidelismgt.com  

III. ტელეფონი: +995 555 459 011  

 

 

2. შპს ფიდელს ველს მენეჯმენტი უზრუნველყოფს და არწმუნებს ყველა თვის კლიენტს, 

რომ ნებისმიერი საჩივარი, რომელიც მიღებული იქნება დამუშავდება ოცდაათი (30) 

დღის განმავლობაში მისი ჩაბარებიდან.  

 

 

 

 

წინამდებარე ფორმის შევსების საფუძველზე მოწოდებული ინფორმაცია განიხილება 

კონფიდენციალურობის დაცვით და გამოყენებული იქნება მხოლოდ შპს ფიდელს ველს 

მენეჯმენტის მიერ. ყველა მონაცემი განხილული იქნება მექანიკურად იმ მიზნით, რომ 

mailto:backoffice@fidelismgt.com
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უზრუნველყოფილი იქნას უსაფრთხოება და კონფიდენციალურობა, რომელიც შეეხება 

საჩივრის წარდგენისა და განხილვასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხს. 

 

 

 

 

დანართი III 

 

დაგვიკავშირდით  

გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს ვებ-გვერდზე და ჩვენ დაუყოვნებლივ 

დაგიკავშირდებით. 

შპს ფიდელს ველს მენეჯმენტ 

ლიცენზირებული საბროკერო კომპანია 

საწყისი გვერდი    ჩვენს შესახებ     მომსახურება          იურიდიული             სიახლეები              კონტაქტი 

ადგილმდებარეობა & ინფორმაცია 

შპს ფიდელს ველს მენეჯმენტ 

სარეგისტრაციო მისამართი: ტიფლისის ბიზნეს 

ცენტრი, ანდრია აფაქიძის ქუჩა 11, მე -6 სართული, 

სუიტა 3, თბილისი 0171, საქართველო 

სათაო ოფისის მისამართი: ტიფლისის ბიზნეს 

ცენტრი, ანდრია აფაქიძის ქ. 11, 

მე-9 სართული, სუიტა 2, თბილისი 0171 

საქართველო 

ტელ: +995 555459011 

ელფოსტა: contacts@fidelismgt.com 

ელფოსტა: info@fidelismgt.com 

სახელი 

ელ-ფოსტა 

საგანი 

წერილი 
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დანართი IV 

 

 

საჩივრების განხილვა 

მიზანი 

შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი იღებს ვალდებულებას განახორციელოს კლიენტებთან 

გრძელვადიანი და დახმარებაზე ორიენტირებული ურთიერთობების დამყარება და 

შესაბამისად უზრუნველყოს კლიენტებისა და პოტენციური კლიენტების მოთხოვნილებებსა 

და საჩივრებზე რეაგირება და ამ საჩივრებზე გადაწყვეტილების მიღება, რაც შეიძლება 

სწრაფად . 

წინამდებარე პოლიტიკა მიზნად ისახავს ჩვენი კლიენტებისა და პერსონალისთვის 

სახელმძღვანელოს უზრუნველყოფას იმ წესების შესახებ, რომლითაც კომპანია იღებს და 

განიხილავს საჩივრებს. ჩვენ მზად ვართ ვიყოთ თანმიმდევრული, სამართლიანი და 

მიუკერძოებელი საჩივრების განხილვისას. 

შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი იღებს ვალდებულებას კლიენტებთან გრძელვადიანი და 

დახმარებაზე ორიენტირებული ურთიერთობების დამყარებასა და მისი კლიენტების 

მოთხოვნილებებსა და საჩივრებზე რეაგირებაზე. შემდეგი ინფორმაცია უზრუნველყოფს 

სახელმძღვანელოს, რომლის მიხედვითაც კომპანია იღებს და განიხილავს საჩივრებს. ჩვენ 

მზად ვართ ვიყოთ თანმიმდევრული, სამართლიანი და მიუკერძოებელი, საჩივრების 

განხილვების პროცესში, რა დროსაც მიღებული ინფორმაცია მკაცრად კონფიდენციალურია 

და იქნება დაცული  

 

 

 

 

რა არის საჩივარი? 

საჩივარი არის ჩვენი კომპანიისთვის წარდგენილი უკმაყოფილების გამოხატვა ჩვენი 

რომელიმე კლიენტის მიერ, ჩვენს მიერ თქვენთვის შემოთავაზებულ მომსახურებასთან 

დაკავშირებით. 
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როგორ უნდა წარადგინოთ საჩივარი 

საჩივრის წარდგენის სხვადასხვა გზა არსებობს. ეს შეიძლება გაკეთდეს შემდეგი გზებით: 

 ჩვენი საჩივრის ფორმის გამოყენებით 

 საკონტაქტო ვებ-გვერდზე შესვლით www.fidelismgt.com  

 ელექტრონული ფოსტის საშუალებით backoffice@fidelismgt.com  

 ჩვენს ოფისებში დარეკვით +995 555 459 011 

 ჩვენს მისამართზე ფოსტის გამოგზავნით: ანდრია აფაქიძის ქ. # 11, 

სართული 9, სუიტა 2, თბილისი, 0171 საქართველო 

 

თუ რაიმე დახმარება გჭირდებათ საჩივრის შეტანის პროცესში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ 

 

რა ინფორმაციაა საჭირო საჩივრის შეტანისას? 

საჩივრის წარდგენისას გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია: 

 სრული სახელი, საიდენტიფიკაციო ბარათის/პასპორტის ნომერი, პოზიცია და 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

 მისი ურთიერთობა კომპანიასთან 

 თარიღი, ადგილი და მისი საკონტაქტო პირი კომპანიის ფარგლებში 

 საჩივრის შინაარსი და დეტალები - ინფორმაცია, რომელიც საჩივრის საფუძველი 

გახდა 

 ნებისმიერი დამხმარე დოკუმენტაციის ასლები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

ეს დეტალები ჩართული იქნება შიდა, კონფიდენციალურ სისტემაში. 

 

 

საჩივრის აღიარება 

მას შემდეგ, რაც შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი მიიღებს თქვენს საჩივარს, საჩივრის 

აღიარების წერილი  გამოგეგზავნებათ  თქვენ ჩვენს მიერ საჩივრების განხილვის პროცესთან 

დაკავშირებულ ინფორმაციასთან ერთდ. 

უფრო მეტიც, ჩვენს მიერ აღიარების შემდეგ, მოგაწვდით საჩივრის განხილვის შედეგს და 

შემოგთავაზებთ სამოქმედო გეგმას. 

http://www.fidelismgt.com/
mailto:backoffice@fidelismgt.com
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კომპანია იღებს ვალდებულებას, კონტაქტის პირველივე ეტაპზე მოახდინოს საკითხების 

გადაწყვეტა; თუმცა ეს შეიძლება არ იყოს შესაძლებელი ნებისმიერ გარემოებაში, სადაც 

უფრო ფორმალური საჩივრების პროცესების ჩატარება არის საჭირო. თუ საჩივრის 

მიღებიდან ორი თვის განმავლობაში საჩივრის განხილვა არ დასრულდება, კომპანია 

გაცნობებთ ამ ფაქტის შესახებ თქვენ არაუგვიანეს შვიდი სამუშაო დღის განმავლობაში, იმ 

პერიოდის დასრულებისას, რომელშიც თქვენ მოგეწოდებათ შეტყობინება ამ დაგვიანების 

გამოწვევის მიზეზების შესახებ, ასეთ შეტყობინებას თან უნდა ერთვოდეს საჩივრის განხილვის 

დასრულების სავარაუდო თარიღი. 

 

იცოდეთ თქვენი უფლებები 

თუ თქვენ წარგიდგენთ საბოლოო გადაწყვეტილებას და ის სრულად არ შეესაბამება თქვენს 

მოთხოვნას, დაგვიკავშირდით წერილობით და ჩვენ განვიხილავთ შედეგს კიდევ ერთხელ. ამ 

შემთხვევაში თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა, დატოვოთ საჩივარი ძალაში და მოგვმართოთ 

შემდგომი მითითებების მისაღებად. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Complaints Handling Policy  

Of 

 Fidelis Wealth Management LLC 

 

 

 

 
Dated    September 1 , 2018 
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1. Definitions 

 

Client  An individual or entity to whom we provide our services 

 

Complainant A client expressing dissatisfaction directed at Fidelis Wealth 

Management 

 

He/his Or any other similar references refers to the client (be it either 

male, female or an entity) 

 

NBG  Means National Bank of Georgia  

 

Proposed Client An individual or entity who has shown interest in establishing a 

business relation and is currently being considered/in discussion. 

 

The Company Refers to Fidelis Wealth Management Limited, Andria Apakidze St. 

11, Floor  9, Suite 2, Tbilisi 0171 Georgia  
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2. Introduction 

This Complaints Handling Policy (the ‘’Policy’’) forms part of the requirements for Brokerage Company and provides 

a clear vision of how the company receives, deals with and follows up on complaints made against it.           

This Policy is defined and endorsed by the company’s Senior Management, who are responsible for its 

implementation and monitoring compliance of the same. 

 

3. General Background 

Fidelis Wealth Management ltd (the ‘’Company’’) is committed to building long term and supportive relationships 

with the clients and therefore committed to being responsive to the needs and concerns of its customers or potential 

customers and to resolving complaints as quickly as possible.  

This policy has been designed to provide guidance to both our customers and staff on the manner in which the 

Company receives and manages complaints. We are committed to being consistent, fair and impartial when handling 

complaints. 

What is a complaint? – In this policy a complaint is an expression of dissatisfaction made to our company by any one 

of our clients with regards to the services we provide. A complaint may be oral or written, at times it may also be in 

the form of negative feedback which may not require a resolution or formal follow-up.  

 

4. Objective 

The objective of this policy is to ensure that: 

a) The client is aware of the company’s complaint lodgment and handling processes, 

 

b) Both the client and the staff understand the company’s complaints handling process, 

 

c) The client’s complaint is investigated impartially with a balanced view of all information or evidence, with 

reasonable steps to actively protect the client’s personal information, 

 

d) The client’s complaint is considered on its merits taking into account individual circumstances and needs. 

 

5. Receiving a Complaint 

Clients may express their complaint in writing via our Complaints Form – Appendix II, through our website – 

Appendix III, email or by a letter. 

 

6. Required Information 

When making a complaint the following details should be received from the client: 

 The name in full, ID/Passport number, position and contact details 

 His/her relation with the Company 

 The date, place and his/her contact person within the company 

 The nature and details of the complaint – what gave rise to the complaint 

 Copies of any supporting documentation (if applicable) 
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7. Complaint Registration 

The Company is required to maintain a register recording each and every complaint received. In this register the 

company shall log the date on which the complaint was received, the complaint details and outcome and finally the 

date that the issue was resolved. The Company will keep in hard copy the information obtained from the client and 

also any dates and information with regards to a follow-up ( Appendix I – Complaints Register). 

 

8. Acknowledgement of Complaints 

The Company is committed to resolving issues at the first point of contact, however, this will not be possible in all 

circumstances, in which case a more formal complaints process will be followed. In such case the company will, in 

writing, acknowledge receipt of a complaint by not later than seven days of its receipt. Along with the 

acknowledgement it must also provide confirmation of the following information: 

a) The Company shall investigate the complaint 

b) Upon completion of the investigation the company will, without unnecessary delay, write to the complainant 

concerning the outcome of the investigation and also describing its proposed course of action 

c) If the investigation is not completed within two months of receipt of the complaint the company will inform 

the complainant of such fact by not later than seven working days from the end of that period informing the 

complainant about the cause of such delay, an indication as to when the investigation is likely to be 

completed. 

 

 

9. Investigation  

Should the Company need to investigate a complaint it will seek to gather all relative evidence and information with 

regards to the complaint. In cases where the investigation is not completed within two months from the date of 

receipt (see 8.c) the company shall inform the client of the following: 

a) the cause of such delay,  

b) an indication as to when the investigation is likely to be completed and also  

c) Inform the complainant that if the progress of the investigation is not to their satisfaction. 

 

10. Response 

Once the complaint is reviewed/investigated the company will get back to the client and advise them about findings 

and the course of action taken. If, upon providing a final decision, the complainant’s demand is not fully satisfied the 

Company shall provide a thorough explanation of its position on the complaint and set out the complainant’s option 

to maintain the complaint. 

 

 

11. Provision of Information 

Procedures to this Policy shall be made available to all management and staff of the Company at any time as it will be 

saved on the server. Client 

 rights and complaints handling how the company deals with complaints  

A client friendly version of this policy will be made available to the clients on the company’s website 



3 
 

http://www.fidelismgt.com  The Policy is easy to understands, provides a guidelines for the submission of a 

complaint and underlines the client’s rights – Appendix IV. 

The company shall, if requested and also when acknowledging a complaint receipt, provide written information with 

regards to its complaints handling process. 

 

12. Follow-Up 

The Company shall review, on an on-going basis, the data collected from complaints handling and analyse such 

information in order to identify and address any common or recurring issues, any issues that may lead to legal or 

operational risks and correct (where possible) any causes of complaints. 

 

13.  Duration and Destruction 

The company’s policy for destruction of documents is that of 10 years, however the company does not destroy any 

documents unless absolutely restricted for space after these said 10 years. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fidelismgt.com/
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Appendix I 
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Appendix II 

COMPLAINT FORM 

 

CLIENT DETAILS 

 

First Name  _____________________   Last Name _____________________ 

 

Address   ______________________________________________________ 

 

   ______________________________________________________ 

 

ID/Passport No.  ______________________________________________________ 

 

Telephone No.  ______________________________________________________ 

 

E-Mail   ______________________________________________________ 

 

Code Number  ______________________________________________________ 

 

Signature  ______________________________________________________ 

 

 

COMPLAINT INFORMATION 

 

Description of the  

product/service received  ____________________________________________ 

 

     ____________________________________________ 

 

     ____________________________________________ 

 

Reason of dissatisfaction  ____________________________________________ 

 

     ____________________________________________ 

 

     ____________________________________________ 

 

     ____________________________________________ 

 

     ____________________________________________ 

 

Please attach any supporting documentation 
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FOR OFFICE USE ONLY 

 

Received by    _____________________________________________ 

 

Designation    _____________________________________________ 

 

 

Signature    _____________________________________________ 

 

Date     _____________________________________________ 

 

Complaint No.    _____________________________________________ 

 

NOTES 

 

1. Complaints can be sent by one of the below means: 

 

              Postal mail: addressed to Complaints Department at: 

I. Andria Apakidze St. 11, Floor 9, Suite 2, Tbilisi 0171 Georgia  

II. E-mail: backoffice@fidelismgt.com  

III. Tel: +995 555 459 011  

 

 

2. Fidelis Wealth Management LLC ensures all its clients that any received claim shall be processed within 

thirty (30) days of its delivery. 

 

 

 

The information provided by filling out this form will be treated with confidentiality and will solely be used 

by Fidelis Wealth Management LLC. All data will be processed manually to ensure safety and confidentiality, 

for all matters relating to the presentation and management of the complaint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:backoffice@fidelismgt.com
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          Appendix III 

 

Talk To Us  

Please submit your information in our web information box and we will reach you back immediately.  
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Appendix IV 

 

 

Complaints Handling  

Objective 

Fidelis Wealth Management Limited is committed to building long term and supportive relationships with the clients 

and therefore committed to being responsive to the needs and concerns of its customers. The following information 

provide guidance on the manner in which the Company receives and manages complaints. We are committed to being 

consistent, fair and impartial whilst keeping the client details strictly confidential when handling complaints. 

 

What is a complaint? 

A complaint is an expression of dissatisfaction made to our company by any one of our clients with regards to the services 

we provide.  

 

How to Submit a Complaint 

There are various ways to submit a complaint. This can be done by: 

 Using our Complaint Form 

 Accessing the Contact section in our website www.fidelismgt.com  

 By email to backoffice@fidelismgt.com  

 Calling our offices on +995 555 459 011 

 By post at Andria Apakidze St.11, Floor 9, Suite 2, Tbilisi, 0171 Georgia  
 

If you need any assistance in submitting a complaint kindly do not hesitate to contact us. 

 

What information is required when making a complaint? 

When submitting a complaint kindly provide us with the following information: 

• The name in full, ID/Passport number, position and contact details 

• His/her relation with the Company 

• The date, place and their contact person within the company 

• The nature and details of the complaint – what gave rise to the complaint 

• Copies of any supporting documentation (if applicable) 

These details will be logged in an internal, confidential system. 

 

http://www.fidelismgt.com/
mailto:backoffice@fidelismgt.com
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Complaint Acknowledgment 

Once Fidelis Wealth Management Limited receives your complaint, an acknowledgement will be sent in writing along 

with our complaints handling process. 

Further to our acknowledgement, we will then contact you concerning the outcome and propose a course of action. 

The Company is committed to resolving issues at the first point of contact; however, this will not be possible in all 

circumstances. Should the complaints investigation not be completed within two months of its receipt we will notify you by 

not later than seven working days from the end of the period informing you about the cause of delay and providing an 

indication as to when the investigation is likely to be completed. 

 

Know your rights 

If when we provide you with a final decision this does not fully satisfy your demand, you may contact us in writing and we 

will discuss the outcome further. You will then have the option to maintain the complaint and ask us for further guidance. 

 

 

 

 

 

 

 

 


