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7 grudnia 2020 r. 

 

Oświadczenie 

Informacja dla klientów instytucji finansowych w Zjednoczonym 
Królestwie dotycząca zakończenia okresu przejściowego 
związanego z brexitem 

Zjednoczone Królestwo wystąpiło z Unii Europejskiej (UE) 31 stycznia 2020 r. Zgodnie z umową o 

wystąpieniu zawartą między UE a Zjednoczonym Królestwem prawo unijne obowiązuje w 

Zjednoczonym Królestwie do końca okresu przejściowego, czyli do 31 grudnia 2020 r. Oznacza to, 

że prawo unijne przestanie obowiązywać w Zjednoczonym Królestwie od dnia 1 stycznia 2021 r. Z 

tym dniem instytucje finansowe Zjednoczonego Królestwa nieposiadające ważnego zezwolenia 

wydanego przez organy nadzoru w UE utracą prawo do świadczenia usług finansowych w UE.  

Niniejsze oświadczenie stanowi doprecyzowanie wcześniejszych oświadczeń EUNB dotyczących 

wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE (brexitu) skierowanych do konsumentów w całej UE.  

Gotowość instytucji finansowych 

Aby móc nadal świadczyć usługi finansowe w UE, instytucje finansowe Zjednoczonego Królestwa 

będą musiały oferować swoje usługi za pośrednictwem podmiotów działających na podstawie 

zezwolenia wydanego w UE. Ocena sytuacji przeprowadzona przez unijne instytucje nadzoru 

wskazuje, że większość instytucji finansowych Zjednoczonego Królestwa, które zamierzają 

kontynuować świadczenie swoich usług w UE, uzyskała odpowiednie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w UE i przygotowuje swoje zasoby do prowadzenia działalności na terenie Unii. 

Przygotowania te obejmują zapewnienie odpowiednich zasobów w zakresie personelu, kadry 

kierowniczej oraz zarządzania ryzykiem, a także, w stosownych przypadkach, migrację klientów 

unijnych i ich umów do odpowiednich podmiotów działających na terenie UE. Na wypadek sytuacji, 

w których proces udzielania zezwolenia nie zostanie sfinalizowany przed zakończeniem okresu 

przejściowego, unijne organy nadzoru zwróciły się do instytucji finansowych z prośbą o 

przygotowanie planów awaryjnych określających działania alternatywne, które będą podejmowane 

do czasu uzyskania zezwolenia. 

Instytucje finansowe Zjednoczonego Królestwa, które postanowiły zakończyć działalność na terenie 

UE, są zobowiązane do zakończenia umów z odpowiednimi klientami do końca okresu 

przejściowego, bez szkody dla konsumentów. 

Zmiany dotyczące płatności transgranicznych między UE a Zjednoczonym Królestwem 
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Po zakończeniu okresu przejściowego dostawcy usług płatniczych działający w UE będą musieli 

dostarczyć więcej informacji na temat płatników na potrzeby płatności transgranicznych i poleceń 

zapłaty wychodzących z UE do Zjednoczonego Królestwa w porównaniu z przelewami 

wewnątrzunijnymi, jak do tej pory traktowane były płatności do Zjednoczonego Królestwa. Oprócz 

numeru rachunku płatnika lub unikalnego identyfikatora transakcji informacje te będą obejmować 

także imię i nazwisko lub nazwę płatnika oraz jedno z poniższych: adres, numer dokumentu 

tożsamości, numer identyfikacyjny klienta albo datę/miejsce urodzenia. Z tego względu dostawcy 

usług płatniczych mogą wymagać podania takich dodatkowych danych przez klientów 

realizujących przelewy środków między UE a Zjednoczonym Królestwem. 

Dostęp do rachunków bankowych w Zjednoczonym Królestwie i ochrona deponentów 

Na podstawie prawa unijnego po zakończeniu okresu przejściowego klienci w UE mogą zachować 

swoje rachunki bankowe prowadzone przez instytucje finansowe Zjednoczonego Królestwa, z 

zastrzeżeniem odpowiednich wymogów prawa Zjednoczonego Królestwa. Klienci muszą jednak 

wiedzieć, że: 

 Jeżeli rachunek bankowy klienta prowadzony jest przez instytucję finansową Zjednoczonego 

Królestwa działającą na podstawie zezwolenia wydanego w Zjednoczonym Królestwie, to 

zastosowanie mają przepisy Zjednoczonego Królestwa dotyczące ochrony depozytów, które 

mogą się różnić od przepisów mających zastosowanie do rachunków bankowych w UE.  

 Jeżeli rachunek bankowy jest prowadzony przez oddział instytucji finansowej Zjednoczonego 

Królestwa działający w UE, to rachunek ten nie będzie już objęty systemem gwarancji 

depozytów Zjednoczonego Królestwa (zgodnie z wyjaśnieniami organów Zjednoczonego 

Królestwa); klienci powinni uzyskać informacje od swojej instytucji finansowej (lub jej oddziału) 

bądź krajowych organów nadzoru w swoim państwie członkowskim, czy depozyt będzie objęty 

systemem gwarancji depozytów w danym państwie członkowskim.  

Jeżeli rachunek bankowy klienta jest prowadzony przez brytyjski oddział instytucji finansowej 

działającej na podstawie zezwolenia wydanego w UE, to zgodnie z aktualną wiedzą będzie on objęty 

systemem gwarancji depozytów Zjednoczonego Królestwa. Może się to jednak zmienić po 

zakończeniu okresu przejściowego i depozyty mogą lecz nie muszą być objęte systemem gwarancji 

depozytów Zjednoczonego Królestwa lub unijnym krajowym systemem gwarancji depozytów.  

Klienci, którzy posiadają takie rachunki i nie wiedzą jeszcze, jakie są ustalenia co do ochrony 

depozytów, powinni skontaktować się ze swoją instytucją finansową przechowującą depozyt lub 

z krajowymi organami nadzoru w celu uzyskania dodatkowych informacji. 

Więcej informacji dla konsumentów od instytucji finansowych 

EUNB wezwał wszystkie instytucje finansowe, na które brexit ma wpływ, w szczególności instytucje 

finansowe świadczące usługi na rzecz konsumentów w UE, aby odpowiednio wcześniej właściwie 

informowały swoich klientów o dostępności i ciągłości oferowanych usług, w tym o ewentualnym 

zakończeniu świadczenia usług na rzecz konsumentów w UE. W przypadku zakończenia usług 

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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instytucje powinny udzielić konsumentom wyjaśnień dotyczących skutków zaprzestania 

świadczenia usług oraz możliwości egzekwowania praw konsumenta. 

W przypadku wątpliwości dotyczących dostępności usług finansowych świadczonych przez 

instytucje finansowe Zjednoczonego Królestwa po zakończeniu okresu przejściowego 

konsumenci powinni skontaktować się bezpośrednio z odpowiednią instytucją finansową, aby 

uzyskać informacje na temat ciągłości świadczenia usług. 

Więcej unijnych źródeł informacji na temat wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE 

Konsumenci powinni również zapoznać się ze stronami internetowymi EUNB, Komisji Europejskiej 

(np. Zawiadomienie Komisji Europejskiej dla zainteresowanych stron) oraz krajowych organów 

nadzoru, gdzie publikowane są komunikaty i wytyczne dotyczące wystąpienia Zjednoczonego 

Królestwa z UE i skutków tego wystąpienia w odniesieniu do świadczenia usług finansowych w 

danych państwach członkowskich.  

https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/brexit
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/banking_services_pl_0.pdf

