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7 декември 2020 г. 

 

Изявление 

Информация за клиентите на финансовите институции в 
Обединеното кралство относно края на преходния период на 
Брексит 

Обединеното кралство излезе от Европейския съюз (ЕС) на 31 януари 2020 г. Съгласно 
споразумението за оттегляне, постигнато между ЕС и Обединеното кралство, правото на ЕС 
се прилага в Обединеното кралство по време на преходен период до 31 декември 2020 г. 
Това означава, че правото на ЕС ще спре да се прилага в Обединеното кралство от 1 януари 
2021 г. и от тази дата финансовите институции в Обединеното кралство, които не притежават 
валидно разрешение от надзорните органи в ЕС, ще загубят правото да предоставят 
финансови услуги в ЕС.  

С настоящото изявление се изясняват предишните изявления на ЕБО относно оттеглянето на 
Обединеното кралство от ЕС (Брексит) в полза на потребителите в ЕС.  

Готовност на финансовите институции 

За да продължат да предоставят финансови услуги в ЕС, финансовите институции от 
Обединеното кралство ще трябва да гарантират, че предлагат тези услуги чрез субекти, които 
са надлежно лицензирани в ЕС. Въз основа на оценката на надзорните органи в ЕС повечето 
финансови институции в Обединеното кралство, които активно планират да продължат да 
предлагат услугите си в ЕС, са получили подходящи разрешения за своите дейности в ЕС и са 
в процес на „разширяване“ на операциите си в ЕС. Това включва гарантирането, че тези 
субекти разполагат с подходящи персонал, ръководство и капацитет за управление на риска, 
както и че прехвърлят клиенти от ЕС и техните договори в своите субекти от ЕС, когато е 
относимо. В случаите, когато процесът на получаване на разрешение няма да е приключил 
преди края на преходния период, надзорните органи в ЕС поискаха от институциите да 
прилагат планове за действие при извънредни ситуации, в които са предвидени алтернативни 
действия, докато не получат разрешения. 

В случай че финансовите институции от Обединеното кралство са избрали да прекратят 
дейността си в ЕС, от тях се изисква да прекратят достъпа на засегнатите клиенти до края на 
преходния период, без да причиняват вреда на потребителите. 

Промени в трансграничните плащания между ЕС и Обединеното кралство 
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След края на преходния период доставчиците на платежни услуги, установени в ЕС, ще бъде 
необходимо да предоставят повече информация относно платеца за трансгранични 
плащания и директни дебити от ЕС към Обединеното кралство в сравнение с преводите на 
средства в рамките на ЕС, както са били третирани плащанията към Обединеното кралство 
досега. В допълнение към номера на платежната сметка или уникалния идентификатор на 
трансакцията на платеца, информацията ще включва и данни за името на платеца и адреса 
на платеца, номера на официалния личен документ, идентификационния номер на клиента 
или датата/мястото на раждане. В резултат на това доставчиците на платежни услуги могат 
да поискат от своите потребители, които прехвърлят средства между ЕС и Обединеното 
кралство, да предоставят тези допълнителни данни.  

Достъп до банкови сметки в Обединеното кралство и защита на вложителите 

Съгласно правото на ЕС след края на преходния период потребителите в ЕС може да запазят 
съществуващите си банкови сметки във финансови институции от Обединеното кралство при 
спазване на съответните правни изисквания на Обединеното кралство. Същевременно 
потребителите трябва да имат предвид следното: 

• Ако банковата сметка на потребителя се държи във финансова институция от 
Обединеното кралство, лицензирана в Обединеното кралство, ще се прилагат 
приложимите в Обединеното кралство правила за защита на депозитите, които може да 
са различни от правилата, приложими за банковите сметки в ЕС.  

• Ако банковата сметка се държи в установен в ЕС клон на финансова институция от 
Обединеното кралство, тя вече няма да бъде обхваната от схемата на Обединеното 
кралство за гарантиране на депозитите (както е обяснено от органите на Обединеното 
кралство), в този случай на потребителите се препоръчва да проверят в своята финансова 
институция (клон) или при националните надзорни органи в своята държава членка дали 
тези депозити ще бъдат защитени от схемата за защита на депозитите в съответната 
държава членка.  

Ако банковата сметка на потребителя се държи в клон в Обединеното кралство на 
лицензирана институция от ЕС, тя ще бъде обхваната от схемата за депозити в Обединеното 
кралство въз основа на наличната към момента информация. Това обаче може да се промени 
след края на преходния период и тези депозити може да бъдат или да не бъдат защитени от 
Обединеното кралство или от национална схема за защита на депозитите в ЕС.  

Ако потребителите имат такива сметки и все още не са запознати с приложимите 
разпоредби за защита на депозитите, препоръчваме им да се свържат с финансовите 
институции, в които държат депозити, или с националните надзорни органи, за да получат 
повече информация. 

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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Потребителите следва да търсят повече информация от своите финансови 
институции 

Европейският банков орган призовава всички финансови институции, засегнати от 
оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, и по-специално финансовите институции от 
Обединеното кралство, които предлагат финансови услуги на потребителите в ЕС, да 
информират адекватно и своевременно потребителите относно наличието и 
непрекъснатостта на предоставяните понастоящем от тях услуги, включително дали 
институциите планират да прекратят предлагането на услуги на потребителите в ЕС . Що се 
отнася до последните, от институциите се очаква да обяснят на потребителите последиците 
от преустановяването на услугите и начина за упражняване на правата на потребителите. 

Ако потребителите имат опасения относно наличността на финансовите услуги, които им се 
предлагат от финансовите институции от Обединеното кралство след края на преходния 
период, те биха могли да се свържат директно със своите финансови институции и да 
потърсят информация относно непрекъснатостта на тези финансови услуги. 

Допълнителни източници на информация от ЕС във връзка с Брексит 

Потребителите се насърчават също да правят справки на уебсайтовете на ЕБО, Европейската 
комисия (напр. Известие на Европейската комисия до заинтересованите страни) и 
националните надзорни органи за съобщения и насоки относно оттеглянето на Обединеното 
кралство от ЕС и неговото въздействие върху предоставянето на финансови услуги в 
съответните държави членки. 

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

