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Lausunto 

Tietoa Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituslaitosten asiakkaille 
brexit-siirtymäkauden päättymisestä 

Yhdistynyt kuningaskunta erosi Euroopan unionista (EU) 31. tammikuuta 2020. EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan tekemän erosopimuksen mukaan EU:n lainsäädäntöä sovelletaan Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa siirtymäkaudella 31. joulukuuta 2020 asti. Tämä tarkoittaa, että EU:n 
lainsäädäntöä ei enää sovelleta Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1. tammikuuta 2021 alkaen. Tästä 
päivästä lähtien Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituslaitokset, joilla ei ole EU:n 
valvontaviranomaisten antamaa voimassa olevaa lupaa, menettävät oikeuden tarjota 
rahoituspalveluja EU:ssa.  

Tämä lausunto on tarkoitettu EU:n kaikkien kuluttajien avuksi selventämään Euroopan 
pankkiviranomaisten aiempia lausuntoja Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta EU:sta (brexit).  

Rahoituslaitosten valmius 

Voidakseen jatkaa rahoituspalvelujen tarjoamista EU:ssa Yhdistyneen kuningaskunnan 
rahoituslaitosten on varmistettava, että ne tarjoavat kyseisiä palveluja sellaisten yhteisöjen avulla, 
joilla on asianmukainen lupa toimia EU:ssa. EU:n valvontaviranomaisten arvion mukaan valtaosa 
niistä Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituslaitoksista, jotka aikovat aktiivisesti jatkaa palvelujensa 
tarjoamista EU:ssa, ovat hankkineet asianmukaiset luvat toiminnalleen EU:ssa, ja ne ovat 
kasvattamassa toimintojaan EU:ssa. Tämä tarkoittaa, että on varmistettava, että kyseisissä 
yhteisöissä on asianmukainen henkilöstö ja johto sekä riskinhallintavalmiudet ja että laitokset 
siirtävät tarvittaessa EU:n asiakkaat ja näiden sopimukset EU:ssa sijaitseviin yhteisöihinsä. Mikäli 
lupaprosessia ei saada päätökseen ennen siirtymäkauden päättymistä, EU:n valvontaviranomaiset 
ovat pyytäneet laitoksia tekemään varautumissuunnitelmia, joissa esitetään vaihtoehtoiset toimet 
lupien saamiseen saakka. 

Jos Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituslaitokset ovat päättäneet lopettaa toimintansa EU:ssa, 
niiden on lopetettava asianosaisten asiakkaiden asiakassuhde siirtymäkauden päättymiseen 
mennessä aiheuttamatta haittaa kuluttajille. 

Muutokset EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisissä rajat ylittävissä maksuissa 

Siirtymäkauden päättymisen jälkeen EU:hun sijoittautuneiden maksupalveluntarjoajien on 
annettava EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisten rajat ylittävien maksujen maksajista ja 
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suoraveloituksista enemmän tietoa kuin EU:n sisäisistä siirroista, joina Yhdistyneeseen 
kuningaskuntaan osoitettuja maksuja on tähän asti käsitelty. Maksajan maksutilin numeron tai 
maksutapahtuman yksilöllisen tunnisteen lisäksi tiedoissa on annettava maksajan nimi ja joko 
maksajan osoite, virallisen henkilöasiakirjan numero, asiakkaan tunnistamisnumero tai 
syntymäaika/-paikka. Tämän johdosta maksupalveluntarjoaja voi pyytää EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan välillä varoja siirtäviä kuluttajia antamaan nämä lisätiedot.  

Pankkitilien käyttö Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja talletussuoja 

EU:n lainsäädännön mukaan kuluttajat EU:ssa voivat siirtymäkauden päätyttyä säilyttää olemassa 
olevat pankkitilinsä Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituslaitoksissa, ellei asiaankuuluvista 
Yhdistyneen kuningaskunnan lakisääteisistä vaatimuksista muuta johdu. Kuluttajien on kuitenkin 
otettava huomioon seuraavat seikat: 

• Jos kuluttajan pankkitili on Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituslaitoksessa, jolla on lupa 
toimia Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sovelletaan tileihin Yhdistyneen kuningaskunnan 
talletussuojasääntöjä, jotka voivat erota EU:ssa oleviin pankkitileihin sovellettavista säännöistä.  

• Jos pankkitili on Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituslaitoksen EU:hun sijoittautuneessa 
sivuliikkeessä, Yhdistyneen kuningaskunnan talletusvakuutusjärjestelmä ei enää koske sitä 
(kuten Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat selittäneet). Tällöin kuluttajia 
kehotetaan selvittämään rahoituslaitokseltaan (sen sivuliikkeeltä) tai jäsenvaltionsa 
kansallisilta valvontaviranomaisilta, suojataanko kyseiset talletukset asianomaisen jäsenvaltion 
talletussuojajärjestelmällä.  

Jos kuluttajan pankkitili on EU:ssa luvan saaneen laitoksen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan 
sijoittautuneessa sivuliikkeessä, tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen mukaan siihen 
sovelletaan Yhdistyneen kuningaskunnan talletussuojajärjestelmää. Tilanne voi kuitenkin muuttua 
siirtymäkauden päättymisen jälkeen. Kyseiset talletukset voidaan joko suojata Yhdistyneen 
kuningaskunnan tai EU:n kansallisella talletussuojajärjestelmällä tai ne voivat jäädä ilman tätä 
suojaa.  

Mikäli kuluttajilla on tällaisia tilejä eivätkä he vielä tiedä, mitä talletussuojajärjestelyjä 
sovelletaan, kehotetaan heitä lisätietojen saamiseksi ottamaan yhteyttä rahoituslaitoksiin, joissa 
heillä on talletuksia, tai kansallisiin valvontaviranomaisiin. 

Kuluttajat, jotka haluavat lisätietoa rahoituslaitoksilta 

Euroopan pankkiviranomainen on kehottanut kaikkia rahoituslaitoksia, joihin brexit vaikuttaa, ja 
erityisesti Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituslaitoksia, jotka tarjoavat rahoituspalveluja 
kuluttajille EU:ssa, tiedottamaan kuluttajille asianmukaisesti ja ajoissa niiden tällä hetkellä 
tarjoamien palvelujen saatavuudesta ja jatkuvuudesta, myös siitä, aikovatko laitokset lopettaa 
palvelujen tarjoamisen kuluttajille EU:ssa. Jos ne aikovat lopettaa palvelujen tarjoamisen, laitosten 
odotetaan selittävän kuluttajille, miten palvelujen lopettaminen vaikuttaa ja miten kuluttaja voi 
käyttää oikeuksiaan. 

https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/authorisations/financial-services-compensation-scheme
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Mikäli kuluttajilla on kysyttävää Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituslaitosten heille tarjoamien 
rahoituspalvelujen saatavuudesta siirtymäkauden päättymisen jälkeen, he voivat ottaa suoraan 
yhteyttä rahoituslaitoksiin ja pyytää tietoa rahoituspalvelujen jatkuvuudesta. 

Brexitiin liittyviä EU:n lisätietolähteitä 

Kuluttajia kannustetaan myös tutustumaan Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan komission 
(esim. Euroopan komission tiedonanto sidosryhmille) ja kansallisten valvontaviranomaisten 
verkkosivustoihin, joissa on tiedotteita ja ohjeita Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta EU:sta 
ja sen vaikutuksesta rahoituspalvelujen tarjoamiseen tietyissä jäsenvaltioissa. 

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

