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Pareiškimas 

Jungtinės Karalystės finansų įstaigų klientams skirta informacija 
baigiantis „Brexit’o“ pereinamajam laikotarpiui 

Jungtinė Karalystė (JK) iš Europos Sąjungos (ES) išstojo 2020 m. sausio 31 d. Pagal ES ir JK pasiektą 
susitarimą dėl išstojimo ES teisė JK taikoma pereinamuoju laikotarpiu iki 2020 m. gruodžio 31 d. 
Tai reiškia, kad ES teisė JK nustos būti taikoma nuo 2021 m. sausio 1 d. ir kad nuo tos dienos JK 
finansų įtaigos, neturinčios galiojančių ES priežiūros institucijų leidimų, neteks teisės teikti 
finansinių paslaugų ES.  

Šiuo pareiškimu paaiškinami ankstesni EBI pareiškimai dėl JK išstojimo iš ES („Brexit’o“); jis yra 
skirtas visos ES vartotojams.  

Finansų įstaigų pasirengimas 

Siekdamos  toliau teikti finansines paslaugas ES, JK finansų įstaigos šias paslaugas turės siūlyti per 
tinkamus leidimus turinčius ES subjektus. Remiantis ES priežiūros institucijų atliktu vertinimu, 
dauguma JK finansų įstaigų, kurios aktyviai planuoja toliau siūlyti savo paslaugas ES, gavo 
tinkamus leidimus savo vykdomai veiklai ES ir vykdo savo operacijų ES plėtrą. Šiuo atveju turi būti 
užtikrinama, kad tie subjektai turėtų pakankamai darbuotojų, vadovavimo ir rizikos valdymo 
pajėgumų, taip pat kad jie, kai tai aktualu, perduotų ES klientus ir jų sutartis jų ES subjektams. Tais 
atvejais, kai leidimo išdavimo procesas nebus baigtas iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, ES 
priežiūros institucijos paprašė įstaigų iki tol, kol jos gaus leidimus, įgyvendinti nenumatytų atvejų 
planus, kuriuose išdėstomi alternatyvūs veiksmai. 

Jeigu JK finansų įstaigos nusprendė nutraukti savo veiklą ES, jos privalo užbaigti sutarčių 
nutraukimą su atitinkamais klientais iki pereinamojo laikotarpio pabaigos nesukeliant vartotojams 
žalos. 

Tarpvalstybinių mokėjimų tarp ES ir JK pakeitimai 

Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, ES įsisteigę mokėjimo paslaugų teikėjai turės pateikti 
daugiau informacijos apie mokėtoją vykdant tarpvalstybinius mokėjimus ir tiesioginio debeto 
mokėjimus iš ES į JK, palyginti su pervedimais ES viduje, kuriems iki šiol buvo prilyginami ir 
pervedimai į JK. Be mokėtojo mokėjimo sąskaitos numerio arba unikalaus identifikatoriaus, 
informacija apimsduomenis apie mokėtojo vardą ir pavardę ir jo adresą, oficialų asmens 
tapatybės dokumento numerį, kliento identifikavimo numerį arba gimimo datą ir (arba) vietą. 
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Atsižvelgiant į tai, mokėjimo paslaugų teikėjai gali prašyti vartotojų, kurie perveda lėšas iš ES į 
JK ir atvirkščiai, pateikti šiuos papildomus duomenis. 

Galimybė naudotis banko sąskaitomis JK ir indėlininkų apsauga 

Pagal ES teisę pasibaigus pereinamajam laikotarpiui ES vartotojai gali išlaikyti savo dabartines 
banko sąskaitas, turimas JK finansų įstaigose,  laikantis atitinkamų JK teisinių reikalavimų. Tačiau 
vartotojai turi atsižvelgti į toliau išvardytas aplinkybes. 

• Jeigu vartotojo banko sąskaita atidaryta JK finansų įstaigoje, turinčioje leidimą vykdyti veiklą 
JK, bus taikomos JK galiojančios indėlių apsaugos taisyklės, kurios gali skirtis nuo ES 
atidarytoms banko sąskaitoms taikomų taisyklių.  

• Jeigu banko sąskaita atidaryta ES įsisteigusiame JK finansų įstaigos filiale, banko sąskaitai 
nebebus taikoma JK indėlių garantijų sistema (kaip paaiškino JK institucijos), todėl vartotojams 
patariama kreiptis į savo finansų įstaigą (filialą) arba savo valstybės narės nacionalines 
priežiūros institucijas siekiant išsiaiškinti, ar tokie indėliai bus apsaugoti pagal atitinkamoje 
valstybėje narėje galiojančią indėlių apsaugos sistemą.  

Jeigu vartotojo banko sąskaita atidaryta ES leidimą turinčios įstaigos filiale, kuris įsteigtas JK, 
remiantis dabar turima informacija, jam bus taikoma JK indėlių sistema. Tačiau tai gali pasikeisti 
pereinamojo laikotarpio pabaigoje ir tokie indėliai gali būti apsaugomi pagal JK arba ES taikomą 
nacionalinę indėlių apsaugos sistemą.  

Jeigu vartotojai turi tokias sąskaitas ir dar nežino, kuri indėlių apsaugos sistema taikoma 
tokioms sąskaitoms, dėl papildomos informacijos suteikimo jiems rekomenduojama kreiptis į 
savo finansų įstaigą, kurioje jie laiko indėlius, arba į nacionalines priežiūros institucijas. 

Vartotojai turėtų siekti gauti daugiau informacijos iš savo finansų įstaigų 

EBI ragina visas finansų įstaigas, kurioms „Brexit’as“ turėjo įtakos, ypač JK finansų įstaigas, 
siūlančias finansų paslaugas ES vartotojams, tinkamai ir laiku informuoti vartotojus apie jiems 
dabar teikiamų paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, įskaitant tai, ar tokios įstaigos planuoja 
nebesiūlyti paslaugų ES vartotojams. Pastaruoju atveju tikimasi, kad įstaigos paaiškins vartotojams 
paslaugų nutraukimo poveikį ir tai, kaip vartotojams įgyvendinti savo teises. 

Jeigu vartotojams kiltų klausimų dėl finansinių paslaugų, kurias jiems siūlo JK finansų įstaigos 
pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, jie gali tiesiogiai kreiptis į finansų įstaigas ir prašyti 
suteikti informacijos apie finansinių paslaugų tęstinumą. 

Papildomi ES informacijos apie „Brexit’ą“ šaltiniai 

Vartotojams taip pat rekomenduojama apsilankyti EBI, ES Komisijos (pvz., Europos Komisijos 
pranešimas suinteresuotosioms šalims) ir nacionalinių priežiūros institucijų svetainėse, kuriose 

https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/authorisations/financial-services-compensation-scheme
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
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/banking_services_en.pdf
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pateikiami pranešimai ir rekomendacijos apie JK išstojimą iš ES ir jo poveikį finansinių paslaugų 
teikimui konkrečiose valstybėse narėse.  


