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7. december 2020 

 

Erklæring 

Information til kunder hos britiske finansielle institutter om 
udløbet af brexitovergangsperioden 

Det Forenede Kongerige forlod Den Europæiske Union (EU) den 31. januar 2020. I henhold til 
udtrædelsesaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige gælder EU-lovgivningen i Det Forenede 
Kongerige i en overgangsperiode frem til den 31. december 2020. Det betyder, at EU-lovgivningen 
ikke længere finder anvendelse i Det Forenede Kongerige fra og med den 1. januar 2021, og at de 
britiske finansielle institutter, der ikke har en gyldig tilladelse fra tilsynsmyndighederne i EU, fra 
denne dato mister retten til at levere finansielle tjenesteydelser i EU.  

Denne erklæring præciserer tidligere erklæringer fra EBA om Det Forenede Kongeriges udtræden 
af EU (brexit) til gavn for forbrugere i hele EU.  

Finansielle institutters brexitforberedelser 

For fortsat at kunne levere finansielle tjenesteydelser i EU skal de britiske finansielle institutter 
sikre, at de tilbyder disse tjenesteydelser via enheder, der er behørigt autoriserede i EU. På grundlag 
af EU-tilsynsmyndighedernes vurdering har hovedparten af de britiske finansielle institutter, der 
aktivt planlægger at fortsætte med at udbyde deres tjenesteydelser i EU, indhentet de relevante 
tilladelser til deres EU-baserede aktiviteter og er i gang med at styrke deres EU-aktiviteter. Dette 
indebærer at sikre, at disse enheder har tilstrækkelig medarbejder-, ledelses- og 
risikostyringskapacitet, og at de, hvor det er relevant, overfører EU-kunder og disses kontrakter til 
deres EU-enheder. Af hensyn til tilfælde, hvor godkendelsesprocessen ikke er afsluttet inden 
overgangsperiodens udløb, har tilsynsmyndighederne i EU anmodet de finansielle institutter om at 
implementere beredskabsplaner, der fastlægger alternative tiltag, indtil de modtager tilladelserne. 

I tilfælde, hvor britiske finansielle institutter har valgt at indstille deres aktiviteter i EU, er de 
forpligtet til at afslutte offboardingen af de berørte kunder senest ved overgangsperiodens udløb 
uden ulempe for forbrugerne. 

Ændringer i grænseoverskridende betalinger mellem EU og Det Forenede Kongerige 

Efter overgangsperiodens udløb skal EU-baserede betalingstjenesteudbydere give flere oplysninger 
om afsenderen af grænseoverskridende betalinger og direkte debiteringer fra EU til Det Forenede 
Kongerige end ved overførsler inden for EU, som betalinger til Det Forenede Kongerige indtil nu har 
været omfattet af. Ud over betalerens betalingskontonummer eller unikke 
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transaktionsidentifikator vil betalerens navn og enten adresse, officielle personlige 
dokumentnummer, kunde-ID-nummer eller fødselsdato/-sted også blive oplyst. Det betyder, at 
forbrugere, der overfører penge mellem EU og Det Forenede Kongerige, kan blive anmodet af 
deres betalingstjenesteudbyder om at afgive disse yderligere oplysninger.  

Adgang til bankkonti i Det Forenede Kongerige og indskudsgaranti 

I henhold til EU-lovgivningen kan forbrugere i EU efter overgangsperiodens udløb opretholde deres 
eksisterende bankkonti i britiske finansielle institutter med forbehold af de relevante britiske 
lovkrav. Forbrugerne bør dog tage følgende i betragtning: 

• Hvis forbrugeren har sin bankkonto i et britisk finansielt institut, der er godkendt i Det Forenede 
Kongerige, vil den indskudsgarantiordning, der finder anvendelse i Det Forenede Kongerige, 
være gældende, og den kan være forskellig fra de indskudsgarantiordninger, der gælder for 
bankkonti i EU.  

• Hvis forbrugeren har sin bankkonto i en EU-baseret filial af et britisk finansielt institut, vil 
bankkontoen ikke længere være dækket af den britiske indskudsgarantiordning (som forklaret 
af de britiske myndigheder), og forbrugerne rådes til at undersøge hos deres finansielle institut 
(filial) eller de nationale tilsynsmyndigheder i deres medlemsstat, om sådanne indskud vil være 
dækket af den pågældende medlemsstats indskudsgarantiordning.  

Hvis forbrugeren har sin bankkonto i en filial af et EU-godkendt finansielt institut, som er baseret i 
Det Forenede Kongerige, vil den være dækket af den britiske indskudsgarantiordning på grundlag 
af de foreliggende oplysninger. Dette kan dog ændre sig efter overgangsperiodens udløb, hvorefter 
sådanne indskud måske eller måske ikke er dækket af den britiske indskudsgarantiordning eller en 
national indskudsgarantiordning i EU.  

Det anbefales, at forbrugere, der har sådanne konti og endnu ikke ved, hvilke 
indskudsgarantiordninger der vil være gældende, kontakter det finansielle institut, hvor de har 
indskuddet, eller de nationale tilsynsmyndigheder for at få nærmere oplysninger. 

Forbrugere bør indhente yderligere oplysninger hos deres finansielle institutter 

EBA har opfordret alle finansielle institutter, der er berørt af brexit, navnlig de britiske finansielle 
institutter, der udbyder finansielle tjenesteydelser til forbrugere i EU, til at underrette forbrugerne 
fyldestgørende og rettidigt om tilgængeligheden og kontinuiteten af deres aktuelle tjenesteydelser, 
herunder hvorvidt de planlægger at ophøre med at udbyde tjenesteydelser til forbrugere i EU. I 
sidstnævnte tilfælde forventes de finansielle institutter over for forbrugerne at redegøre for 
konsekvenserne af ophøret af tjenesteydelserne og for, hvordan forbrugerne kan udøve deres 
forbrugerrettigheder. 

Hvis forbrugerne er usikre på, om de efter overgangsperiodens udløb har adgang til finansielle 
tjenesteydelser fra britiske finansielle institutter, kan de kontakte deres finansielle institutter 
direkte og få oplysning om, hvorvidt de fortsat udbyder finansielle tjenesteydelser. 

https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/authorisations/financial-services-compensation-scheme
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Yderligere EU-informationskilder vedrørende brexit 

Forbrugerne opfordres også til at søge oplysninger og vejledning på EBA's, Europa-Kommissionens 
(f.eks. Europa-Kommissionens meddelelse til interessenterne) og de nationale tilsynsmyndigheders 
websteder vedrørende Det Forenede Kongeriges udtræden af EU og indvirkningen heraf på 
leveringen af finansielle tjenesteydelser i de enkelte medlemsstater.  

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

