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Uttalande  

Information till kunder hos brittiska finansinstitut om utgången av 
övergångsperioden för brexit 

Förenade kungariket lämnade Europeiska unionen (EU) den 31 januari 2020. Enligt utträdesavtalet 
mellan EU och Förenade kungariket gäller unionsrätten i Förenade kungariket under en 
övergångsperiod till och med den 31 december 2020. Detta innebär att unionsrätten upphör att 
gälla i Förenade kungariket från och med den 1 januari 2021, och från och med den dagen kommer 
brittiska finansinstitut som inte innehar ett giltigt tillstånd från tillsynsmyndigheterna i EU att 
förlora rätten att tillhandahålla finansiella tjänster i EU.  

Detta uttalande förtydligar tidigare uttalanden från EBA om Förenade kungarikets utträde ur EU 
(brexit) till förmån för konsumenter i hela EU.  

Finansinstitutens beredskap  

För att kunna fortsätta tillhandahålla finansiella tjänster i EU måste de brittiska finansinstituten se 
till att de erbjuder dessa tjänster genom enheter som har rätt tillstånd att bedriva verksamhet i EU. 
Baserat på den bedömning som tillsynsmyndigheterna i EU har gjort, har de flesta brittiska 
finansinstitut som aktivt planerar att fortsätta att erbjuda sina tjänster i EU fått rätt tillstånd för sin 
EU-baserade verksamhet och håller på att öka sin verksamhet i EU. I det ingår att se till att dessa 
enheter har tillräcklig kapacitet för personal, ledning och riskhantering och att de i förekommande 
fall flyttar kunder i EU och deras kontrakt till sina EU-enheter. Tillsynsmyndigheter i EU har 
uppmanat instituten att, om inte tillståndsprocessen har slutförts före övergångsperiodens slut och 
tills de får tillstånd, använda beredskapsplaner med alternativa åtgärder. 

Om de brittiska finansinstituten har valt att upphöra med sin verksamhet i EU är de skyldiga att 
avsluta affärsförbindelsen med de berörda kunderna före övergångsperiodens slut och utan att 
skada konsumenterna. 

Förändringar i gränsöverskridande betalningar mellan EU och Förenade kungariket 

Efter övergångsperiodens slut kommer EU-baserade betaltjänstleverantörer att behöva lämna mer 
information om betalaren vid gränsöverskridande betalningar och autogireringar från EU till 
Förenade kungariket, jämfört med överföringar inom EU, vilket är hur betalningar till Förenade 
kungariket hittills har behandlats. Utöver betalarens betalkontonummer eller unika 
transaktionsidentifierare ska informationen även innehålla uppgifter om betalarens namn och 
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antingen betalarens adress, officiella personliga dokumentnummer, kundnummer eller 
födelsedatum/födelseort. Till följd av detta kan konsumenter som överför medel mellan EU och 
Förenade kungariket uppmanas av sina betaltjänstleverantörer att lämna dessa ytterligare 
uppgifter.  

Tillgång till bankkonton i Förenade kungariket och insättarskydd 

Efter övergångsperiodens slut får konsumenter i EU enligt unionsrätten behålla sina befintliga 
bankkonton hos brittiska finansinstitut, med förbehåll för de relevanta brittiska rättsliga kraven. 
Konsumenterna måste dock beakta följande: 

• Om konsumentens bankkonto finns hos ett brittiskt finansinstitut som är auktoriserat i 
Förenade kungariket kommer de regler om insättningsskydd som gäller i Förenade kungariket 
att gälla, och dessa regler kan skilja sig från dem som gäller för bankkonton i EU.  

• Om bankkontot innehas hos en EU-baserad filial till ett brittiskt finansinstitut kommer det inte 
längre att omfattas av det brittiska insättningsgarantisystemet (vilket de brittiska 
myndigheterna förklarar). Konsumenterna rekommenderas att kontrollera med sina 
finansinstitut (filial) eller nationella tillsynsmyndigheter i sin medlemsstat om sådana 
insättningar kommer att skyddas av insättningsgarantisystemet i den berörda medlemsstaten.  

Om konsumentens bankkonto innehas hos ett finansinstitut som är baserat i Förenade kungariket 
och är en filial till ett EU-auktoriserat institut, kommer det att omfattas av det brittiska 
insättningsgarantisystemet, enligt den information som för närvarande finns tillgänglig. Detta kan 
dock komma att ändras efter övergångsperiodens slut och det är inte säkert om sådana insättningar 
kommer att skyddas av Förenade kungarikets insättningsgarantisystem eller ett nationellt 
insättningsgarantisystem i EU.  

Konsumenter som har sådana konton och ännu inte känner till förutsättningarna för 
insättningsskydd rekommenderas att kontakta sina finansinstitut som de innehar insättningar 
hos eller nationella tillsynsmyndigheter för att få mer information. 

Konsumenter ska kunna be om mer information från sina finansinstitut 

EBA har uppmanat alla finansinstitut som påverkas av brexit, i synnerhet brittiska finansinstitut som 
erbjuder finansiella tjänster till konsumenter i EU, att på lämpligt sätt och i god tid informera 
konsumenter om tillgången till och fortsatt verksamhet hos de tjänster som de för närvarande 
tillhandahåller. Detta gäller även om instituten planerar att sluta erbjuda tjänster till konsumenter 
i EU. I det senare fallet förväntas instituten förklara för konsumenterna vilka konsekvenser det får 
om tjänsterna upphör och hur konsumenternas rättigheter kan utövas. 

Om konsumenterna känner oro över tillgången till de finansiella tjänster som brittiska 
finansinstitut erbjuder dem efter övergångsperiodens slut kan de vilja kontakta sina 
finansinstitut direkt och söka information om de finansiella tjänsternas kontinuitet. 

https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/authorisations/financial-services-compensation-scheme
https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/authorisations/financial-services-compensation-scheme
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Ytterligare EU-informationskällor i samband med brexit 

Konsumenter uppmanas också att besöka webbplatserna för EBA, Europeiska kommissionen (t.ex. 
Europeiska kommissionens tillkännagivande till berörda aktörer) och nationella tillsynsmyndigheter 
för att ta del av meddelanden och vägledning om Förenade kungarikets utträde ur EU och hur det 
inverkar på tillhandahållandet av finansiella tjänster i en viss medlemsstat.  

https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/brexit
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/banking_services_en.pdf

