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Δήλωση
Πληροφορίες για τους πελάτες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
του ΗΒ σχετικά με το πέρας της μεταβατικής περιόδου για την
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ
Το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στις 31 Ιανουαρίου 2020.
Βάσει της συμφωνίας αποχώρησης μεταξύ ΕΕ και ΗΒ, το ενωσιακό δίκαιο ισχύει στο ΗΒ κατά τη
διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Αυτό σημαίνει ότι το ενωσιακό
δίκαιο θα πάψει να ισχύει στο ΗΒ από την 1η Ιανουαρίου 2021, και από εκείνη την ημέρα και
έπειτα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του ΗΒ που δεν διαθέτουν έγκυρη εξουσιοδότηση από τις
εποπτικές αρχές στην ΕΕ θα χάσουν το δικαίωμα παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην
επικράτειά της.
Η παρούσα δήλωση αποσαφηνίζει προηγούμενες δηλώσεις της ΕΑΤ σχετικά με την αποχώρηση
του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit) προς όφελος των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ετοιμότητα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
Για να συνεχίσουν να παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες εντός της ΕΕ, τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα του ΗΒ θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι προσφέρουν τις εν λόγω υπηρεσίες μέσω
δεόντως εξουσιοδοτημένων οντοτήτων στην ΕΕ. Με βάση την αξιολόγηση των εποπτικών αρχών
στην ΕΕ, τα περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του ΗΒ που σχεδιάζουν ενεργά να
συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ΕΕ έχουν εξασφαλίσει επαρκείς
εξουσιοδοτήσεις για τις δραστηριότητές τους εντός αυτής και βρίσκονται σε φάση «ενίσχυσης»
των δράσεών τους στην Ένωση. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας περιλαμβάνεται και η
διασφάλιση επαρκούς προσωπικού, διοίκησης και διαχείρισης κινδύνων και η, κατά περίπτωση,
μεταφορά των πελατών της ΕΕ και των συμβάσεών τους στους οργανισμούς τους εντός της
Ένωσης. Σε περιπτώσεις όπου η διαδικασία εξουσιοδότησης δεν έχει οριστικοποιηθεί πριν από το
τέλος της μεταβατικής περιόδου, οι εποπτικές αρχές στην ΕΕ έχουν ζητήσει από τα ιδρύματα να
εφαρμόσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης που θα περιλαμβάνουν εναλλακτικές δράσεις έως τη
διασφάλιση των εξουσιοδοτήσεων.
Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του ΗΒ που έχουν επιλέξει να διακόψουν τις δραστηριότητές τους
εντός της ΕΕ πρέπει να ολοκληρώσουν τη μεταβίβαση των πληττόμενων καταναλωτών έως το
πέρας της μεταβατικής περιόδου χωρίς να προκαλείται καμία ζημία για τους καταναλωτές.
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Αλλαγές στις διασυνοριακές πληρωμές μεταξύ ΕΕ και ΗΒ
Μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου, στις περιπτώσεις διασυνοριακών πληρωμών και
άμεσων χρεώσεων από την ΕΕ στο ΗΒ, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών στην ΕΕ θα πρέπει να
παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πληρωτή, σε σύγκριση με τις ενδοενωσιακές
μεταφορές, όπως ίσχυε έως σήμερα για τις πληρωμές προς το ΗΒ. Πέρα από τον αριθμό
λογαριασμού του πληρωτή ή τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό της συναλλαγής, οι
πληροφορίες θα περιλαμβάνουν και στοιχεία για το όνομα του πληρωτή και είτε τη διεύθυνση
του, τον αριθμό του επίσημου εγγράφου ταυτοποίησής του, τον αναγνωριστικό αριθμό πελάτη ή
την ημερομηνία/τόπο γέννησής του. Συνεπώς, οι καταναλωτές που μεταφέρουν κεφάλαια
μεταξύ ΕΕ και ΗΒ ενδέχεται να χρειαστεί να δώσουν αυτές τις επιπλέον πληροφορίες στους
οικείους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο ΗΒ και προστασία καταθετών
Σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου, οι καταναλωτές στην
ΕΕ μπορούν να διατηρήσουν τους λογαριασμούς που διαθέτουν ήδη σε τραπεζικά ιδρύματα του
ΗΒ, σύμφωνα με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις του ΗΒ. Ωστόσο, οι καταναλωτές πρέπει να
λάβουν υπόψη τα εξής:
•

Εάν διατηρούν λογαριασμό σε βρετανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εξουσιοδοτημένο να
λειτουργεί στο ΗΒ, θα ισχύουν οι κανόνες προστασίας καταθέσεων του ΗΒ, οι οποίοι ενδέχεται
να διαφέρουν από αυτούς που ισχύουν για τους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός ΕΕ.

•

Εάν διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό σε υποκατάστημα βρετανικού χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος στην ΕΕ, αυτός δεν θα καλύπτεται πλέον από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων
του ΗΒ (σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών του ΗΒ). Προτείνεται στους καταναλωτές να
επικοινωνήσουν με το οικείο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (υποκατάστημα) ή με τις εθνικές
εποπτικές αρχές του εκάστοτε κράτους μέλους για να ενημερωθούν σχετικά με το κατά πόσον
οι εν λόγω καταθέσεις θα προστατεύονται από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων στο οικείο
κράτος μέλος.

Εάν διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό σε βρετανικό υποκατάστημα τραπεζικού ιδρύματος
εξουσιοδοτημένου να λειτουργεί στην ΕΕ, αυτός θα καλύπτεται από το σύστημα εγγύησης
καταθέσεων του ΗΒ σύμφωνα με τις έως τώρα διαθέσιμες πληροφορίες. Ωστόσο, αυτό ενδέχεται
να αλλάξει μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου και οι εν λόγω καταθέσεις μπορεί να
διατηρήσουν ή να απολέσουν το καθεστώς προστασίας από το βρετανικό ή το εθνικό σύστημα
εγγύησης καταθέσεων στην ΕΕ.
Σε περίπτωση που οι καταναλωτές διατηρούν τέτοιους λογαριασμούς και δεν γνωρίζουν ακόμη
τις ισχύουσες ρυθμίσεις εγγύησης καταθέσεων, πρέπει να επικοινωνήσουν με τα οικεία
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία διατηρούν τις καταθέσεις ή με τις εθνικές εποπτικές
αρχές για περισσότερες πληροφορίες.
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Οι καταναλωτές πρέπει να απευθύνονται στα οικεία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για
περισσότερες πληροφορίες
Η ΕΑΤ έχει ζητήσει από όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που πλήττονται από την αποχώρηση
του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, και ιδίως από τα εκείνα που προσφέρουν
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε καταναλωτές εντός της ΕΕ, να ενημερώσουν με κατάλληλο και
έγκαιρο τρόπο τους καταναλωτές για τη διαθεσιμότητα και τη συνέχιση των υπηρεσιών τους,
μεταξύ άλλων και για το εάν σκοπεύουν να διακόψουν την προσφορά υπηρεσιών τους σε
καταναλωτές εντός της ΕΕ. Σε αυτή την περίπτωση, τα ιδρύματα οφείλουν να εξηγήσουν στους
καταναλωτές τον αντίκτυπο της διακοπής των υπηρεσιών τους και τον τρόπο άσκησης των
δικαιωμάτων τους.
Σε περίπτωση που οι καταναλωτές διατηρούν επιφυλάξεις για τη διαθεσιμότητα των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που προσφέρουν σε αυτούς τα βρετανικά χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου, μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τη συνέχιση της
παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Περαιτέρω ενωσιακοί πόροι ενημέρωσης σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου από την ΕΕ
Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να ανατρέχουν στους ιστοτόπους της ΕΑΤ, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (π.χ. σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενδιαφερόμενους παράγοντες) και των
εθνικών εποπτικών αρχών για ανακοινώσεις και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και τον αντίκτυπό της στην παροχή
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στα συγκεκριμένα κράτη μέλη.
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