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2020. gada 7. decembris

Paziņojums
Informācija Apvienotās Karalistes finanšu iestāžu pakalpojumu
patērētājiem par Brexit pārejas perioda beigām
Apvienotā Karaliste (AK) 2020. gada 31. janvārī izstāsies no Eiropas Savienības (ES). Saskaņā ar
izstāšanās līgumu, kas noslēgts starp ES un AK, pārejas periodā līdz 2020. gada 31. decembrim AK
piemēro ES tiesību aktus. Tas nozīmē, ka ES tiesību akti Apvienotajā Karalistē vairs nebūs
piemērojami no 2021. gada 1. janvāra un no minētā datuma Apvienotās Karalistes finanšu iestādes,
kurām nav derīgas ES uzraudzības iestāžu atļaujas, zaudēs tiesības sniegt finanšu pakalpojumus ES.
Šis paziņojums patērētājiem ES paskaidro iepriekšējos EBI paziņojumus par AK izstāšanos no ES
(Brexit), lai informētu patērētājus visā ES.

Finanšu iestāžu gatavība
Lai turpinātu sniegt finanšu pakalpojumus ES, AK finanšu iestādēm būs jānodrošina, ka tās piedāvā
šos pakalpojumus ar tādu struktūru starpniecību, kuras ir pienācīgi pilnvarotas ES. Pamatojoties uz
ES uzraudzības iestāžu veikto novērtējumu, lielākā daļa AK finanšu iestāžu, kuras aktīvi plāno
turpināt piedāvāt savus pakalpojumus ES, ir saņēmušas atbilstošas atļaujas savai darbībai ES un
pašlaik „paplašina” savas darbības ES. Turklāt šīm struktūrām jānodrošina atbilstošas personāla,
vadības un riska pārvaldības spējas, un ka tās attiecīgā gadījumā pārvieto ES klientus un to līgumus
uz savām ES struktūrām. Situācijās, kad atļaujas piešķiršanas process nebūtu pabeigts pirms pārejas
perioda beigām, ES uzraudzības iestādes ir pieprasījušas finanšu iestādēm īstenot ārkārtas situāciju
plānus, kuros izklāstītas alternatīvas darbības līdz tam laikam, kad tās saņems atļaujas.
AK finanšu iestādēm, kas nolēmušas pārtraukt savu darbību ES, ir pienākums līdz pārejas perioda
beigām izbeigt darījumu attiecības ar skartajiem klientiem, nekaitējot patērētājiem.

Pārmaiņas pārrobežu maksājumos starp ES un AK
Pēc pārejas perioda beigām ES maksājumu pakalpojumu sniedzējiem būs jāsniedz vairāk
informācijas par maksātāju pārrobežu maksājumiem un tiešā debeta maksājumiem no ES uz AK,
salīdzinājumā ar ES iekšējiem pārskaitījumiem, kas līdz šim ir veikti attiecībā uz maksājumiem AK.
Papildu maksātāja maksājuma konta numuram vai darījuma identifikatoram unikālajam
identifikatoram informācija ietvers arī ziņas par maksātāja vārdu un uzvārdu un vai nu maksātāja
adresi, oficiālā personas dokumenta numuru, patērētāja identifikācijas numuru vai dzimšanas
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datumu/vietu. Tā rezultātā patērētājiem, kuri pārskaita līdzekļus starp ES un AK , attiecīgie
maksājuma pakalpojumu sniedzēji var lūgt sniegt šīs papildu ziņas.

Piekļuve bankas kontiem AK un ieguldītāju aizsardzība
Saskaņā ar ES tiesību aktiem pēc pārejas perioda beigām patērētāji ES drīkst saglabāt savus esošos
bankas kontus AK finanšu iestādēs atbilstoši attiecīgajām AK tiesiskajām prasībām. Tomēr
patērētājiem jāapsver šādi jautājumi.
•

Ja patērētāja bankas konts ir AK finanšu iestādē, kas ir pilnvarota AK, piemēros AK
piemērojamos noguldījumu aizsardzības noteikumus, kas var atšķirties no tiem, ko piemēro ES
turētiem banku kontiem.

•

Ja bankas konts tiek turēts AK finanšu iestādes, kas atrodas ES, uz to vairs neattieksies AK
noguldījumu garantijas sistēma (kā paskaidrojušas AK iestādes), patērētājiem tiek ieteikts savā
finanšu iestādē (filiālē) vai savas dalībvalsts uzraudzības iestādēs pārbaudīt, vai šādus
noguldījumus aizsargās noguldījumu aizsardzības sistēma attiecīgajā dalībvalstī.

Pamatojoties uz pašlaik pieejamo informāciju, ja patērētāja bankas konts ir ES atļauju saņēmušas
finanšu iestādes AK filiālē, uz to attieksies AK noguldījumu aizsardzības sistēma. Tomēr tas varētu
mainīties pēc pārejas perioda beigām, un šādus noguldījumus var vai nevar aizsargāt AK vai valsts
noguldījumu aizsardzības sistēma ES.
Ja patērētājiem ir šādi konti, un viņi vēl nav informēti par piemērojamiem noguldījumu
aizsardzības mehānismiem, viņiem tiek ieteikts sazināties ar savām finanšu iestādēm, kurās viņi
tur noguldījumus, vai ar valsts uzraudzības iestādēm, lai iegūtu vairāk informācijas.

Patērētāji vēlas iegūt vairāk informācijas no savām finanšu iestādēm
EBI ir aicinājusi visas Brexit ietekmētās finanšu iestādes un jo īpaši AK finanšu iestādes, kas piedāvā
finanšu pakalpojumus patērētājiem ES, pienācīgi un savlaicīgi informēt patērētājus par pašlaik
sniegto pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību, tostarp par to, vai iestādes plāno pārtraukt
pakalpojumu piedāvāšanu patērētājiem ES. Pēdējā gadījumā no iestādēm tiek sagaidīts, ka tās
izskaidros patērētājiem pakalpojumu pārtraukšanas ietekmi un veidu, kā izmantot patērētāju
tiesības.
Ja patērētājiem ir bažas par AK finanšu iestāžu piedāvāto finanšu pakalpojumu pieejamību pēc
pārejas perioda beigām, viņi var vēlēties tieši sazināties ar savām finanšu iestādēm un lūgt
informāciju par finanšu pakalpojumu nepārtrauktību.

Papildu ES informācijas avoti attiecībā uz Brexit
Patērētāji tiek mudināti arī skatīt EBI, ES Komisijas tīmekļvietnes (piem., Eiropas Komisijas
paziņojums ieinteresētajām personām) un valstu uzraudzības iestāžu tīmekļvietnes attiecībā uz
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paziņojumiem un norādījumiem par AK izstāšanos no ES un tās ietekmi uz finanšu pakalpojumu
sniegšanu konkrētās dalībvalstīs.

3

