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Izjava
Informacije za klijente financijskih institucija iz Ujedinjene
Kraljevine o kraju prijelaznog razdoblja u kontekstu Brexita
Ujedinjena Kraljevina izašla je iz Europske unije (EU) 31. siječnja 2020. U skladu sa Sporazumom o
povlačenju između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, u Ujedinjenoj Kraljevini se tijekom prijelaznog
razdoblja koje traje do 31. prosinca 2020. primjenjuje pravo EU-a. To znači da će se pravo EU-a
prestati primjenjivati u Ujedinjenoj Kraljevini 1. siječnja 2021. te od tada financijske institucije iz
Ujedinjene Kraljevine koje nemaju valjano odobrenje za rad dobiveno od nadzornih tijela u
Europskoj uniji više neće imati pravo pružati financijske usluge u EU-u.
U ovoj se izjavi pojašnjavaju prethodne izjave EBA-e o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz EU-a
(Brexit) za dobrobit potrošača u cijelom EU-u.

Pripremljenost financijskih institucija
Kako bi mogle i dalje pružati financijske usluge u EU-u, financijske institucije iz Ujedinjene Kraljevine
morat će se pobrinuti da te usluge pružaju preko subjekata kojima je propisno izdano odobrenje za
rad u EU-u. Na temelju ocjene nadzornih tijela u EU-u većina financijskih institucija iz Ujedinjene
Kraljevine koje aktivno planiraju nastaviti pružati svoje usluge u EU-u dobile su odgovarajuća
odobrenja za aktivnosti koje obavljaju u EU-u te rade na intenziviranju poslovanja u EU-u. To znači
i da su morale osigurati da ti subjekti imaju odgovarajuće ljudske resurse, kapacitete za upravljanje
i kapacitete za upravljanje rizicima te da prema potrebi mogu prebaciti svoje klijente iz EU-a i
njihove ugovore na svoje subjekte iz EU-a. U slučajevima u kojima postupak izdavanja odobrenja za
rad ne bude dovršen prije kraja prijelaznog razdoblja nadzorna tijela u EU-u zatražila su od institucija
da provedu planove za slučaj nepredviđenih okolnosti u kojima su utvrđene alternativne mjere
primjenjive dok institucije ne dobiju odobrenja.
Financijske institucije iz Ujedinjene Kraljevine koje su odlučile prestati obavljati svoje aktivnosti u
EU-u trebaju do kraja prijelaznog razdoblja prekinuti poslovanje s predmetnim klijentima bez
štetnih posljedica za te potrošače.

Promjene u prekograničnim plaćanjima između EU-a i Ujedinjene Kraljevine
Nakon prijelaznog razdoblja pružatelji platnih usluga sa sjedištem u EU-u morat će pružati više
informacija o platitelju u slučaju prekograničnih plaćanja i izravnih terećenja iz EU-a prema
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Ujedinjenoj Kraljevini, u odnosu na slučajeve prijenosa unutar EU-a, u koje su se dosad svrstavala
plaćanja prema Ujedinjenoj Kraljevini. Te će informacije, osim platiteljeva računa za plaćanje ili
jedinstvene identifikacijske oznake transakcije, uključivati i podatke kao što su ime platitelja te
njegova adresa, broj službene osobne isprave, identifikacijski broj klijenta ili datum/mjesto rođenja.
Stoga je moguće da će pružatelji platnih usluga od potrošača koji prenose sredstva između EU-a
i Ujedinjene Kraljevine tražiti da dostave te dodatne podatke.

Pristup bankovnim računima u Ujedinjenoj Kraljevini i zaštita deponenata
U skladu s pravom EU-a, nakon završetka prijelaznog razdoblja potrošači u EU-u mogu zadržati
postojeće bankovne račune otvorene kod financijskih institucija iz Ujedinjene Kraljevine, pri čemu
se primjenjuju relevantni pravni zahtjevi Ujedinjene Kraljevine. Međutim, potrošači moraju uzeti u
obzir sljedeće:


Ako potrošač ima bankovni račun kod financijske institucije iz Ujedinjene Kraljevine koja ima
odobrenje za rad u Ujedinjenoj Kraljevini, primjenjivat će se pravila o zaštiti depozita
primjenjiva u toj zemlji, a ona se mogu razlikovati od pravila primjenjivih na bankovne račune
u EU-u.



U slučaju bankovnog računa koji se vodi u podružnici sa sjedištem u EU-u koja pripada
financijskoj instituciji iz Ujedinjene Kraljevine, na taj se račun više neće primjenjivati sustav
osiguranja depozita Ujedinjene Kraljevine (kao što su to objasnila nadležna tijela Ujedinjene
Kraljevine) te se klijentima savjetuje da sa svojom financijskom institucijom (podružnicom) ili
nacionalnim nadzornim tijelom u svojoj državi članici provjere hoće li takvi depoziti biti zaštićeni
u okviru sustava zaštite depozita u predmetnoj državi članici.

Ako potrošač ima bankovni račun u podružnici sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini koja pripada
instituciji s odobrenjem za rad u EU-u, na temelju trenutačno dostupnih informacija na taj će se
račun primjenjivati sustav osiguranja depozita Ujedinjene Kraljevine. Međutim, to bi se moglo
promijeniti nakon završetka prijelaznog razdoblja te nije sigurno hoće li takvi depoziti biti zaštićeni
u okviru sustava Ujedinjene Kraljevine ili nacionalnog sustava zaštite depozita u EU-u.
Ako potrošači koji imaju takve račune još ne znaju koja će se pravila o zaštiti depozita
primjenjivati, preporučuje se da zatraže više informacija o tome od financijskih institucija u
kojima imaju depozit ili od nacionalnih nadzornih tijela.

Potrošači trebaju tražiti više informacija od svojih financijskih institucija
EBA poziva sve financijske institucije zahvaćene posljedicama Brexita, a posebno financijske
institucije iz Ujedinjene Kraljevine koje nude financijske usluge potrošačima u EU-u, da na
odgovarajući način i pravodobno obavijeste potrošače o dostupnosti i daljnjem pružanju usluga koje
trenutačno nude, među ostalim o tome planira li institucija prekinuti pružati usluge potrošačima u
EU-u. U slučaju potonjeg od institucija se očekuje da potrošačima objasne učinak ukidanja usluga i
način na koji mogu ostvariti svoja prava kao potrošači.

2

IZJAVA EBA-E O BREXITU UPUĆENA POTROŠAČIMA

Ako potrošači nisu sigurni hoće li im financijske usluge koje pružaju financijske institucije iz
Ujedinjene Kraljevine biti dostupne nakon završetka prijelaznog razdoblja, savjetuje se da se
obrate izravno svojim financijskim institucijama i zatraže informacije o daljnjem pružanju
financijskih usluga.

Dodatni izvori informacija u EU-u u vezi s Brexitom
Potrošači se pozivaju i da posjete mrežna mjesta EBA-e, Europske komisije (npr. Obavijest Europske
komisije dionicima) i nacionalnih nadzornih tijela, gdje mogu pronaći obavijesti i smjernice o
povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz EU-a i njegovu učinku na pružanje financijskih usluga u
određenoj državi članici.
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