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Izjava
Informacije za stranke finančnih institucij Združenega kraljestva o
koncu prehodnega obdobja brexita
Združeno kraljestvo je izstopilo iz Evropske unije (EU) 31. januarja 2020. V skladu s sporazumom o
izstopu, ki sta ga sklenili EU in Združeno kraljestvo, v prehodnem obdobju do 31. decembra 2020 v
Združenem kraljestvu velja pravo EU. To pomeni, da bo pravo EU v Združenem kraljestvu prenehalo
veljati 1. januarja 2021 in da bodo od tega datuma naprej finančne institucije Združenega kraljestva,
ki ne bodo imele veljavnega dovoljenja nadzornih organov v EU, izgubile pravico opravljanja
finančnih storitev v EU.
Ta izjava pojasnjuje prejšnje izjave EBA v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz EU (brexit), njen
namen pa je zaščititi koristi potrošnikov v EU.

Pripravljenost finančnih institucij
Za nadaljnje opravljanje finančnih storitev v EU bodo finančne institucije Združenega kraljestva
morale zagotoviti, da bodo te storitve ponujale prek subjektov, ki imajo potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti v EU. Glede na oceno nadzornih organov v EU je večina finančnih institucij
Združenega kraljestva, ki aktivno načrtujejo, da bodo nadaljevale s ponujanjem svojih storitev v EU,
že pridobila ustrezna dovoljenja za svoje dejavnosti v EU in so v procesu povečevanja svojih operacij
v EU. To vključuje tudi zagotovila, da imajo ti subjekti ustrezno osebje, vodstvo in zmogljivosti za
obvladovanje tveganj ter po potrebi lahko zagotovijo prenos strank EU in njihovih pogodb v svoje
subjekte v EU. V primerih, v katerih postopek pridobitve dovoljenja pred koncem prehodnega
obdobja ne bo zaključen, so nadzorni organi v EU zahtevali, da institucije uvedejo načrt ukrepov, v
katerem so določeni alternativni ukrepi, dokler ne prejmejo dovoljenja.
Finančne institucije, ki so se odločile opustiti svoje dejavnosti v EU, so bile pozvane, da zaključijo
poslovanje z zadevnimi strankami do konca prehodnega obdobja, ne da bi to povzročilo škodo za
potrošnike.

Spremembe glede čezmejnih plačil med EU in Združenim kraljestvom
Po koncu prehodnega obdobja bodo morali ponudniki plačilnih storitev s sedežem v EU pri
čezmejnih plačilih in direktnih obremenitvah iz EU v Združeno kraljestvo zagotoviti več informacij o
plačniku kot pri prenosih znotraj EU, kakor so bila doslej obravnavana plačila v Združeno kraljestvo.
Poleg plačnikove številke računa ali enolične identifikacijske oznake posla bodo te informacije
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morale vključevati tudi podatke o imenu plačnika in bodisi naslov plačnika, številko njegovega
uradnega osebnega dokumenta, identifikacijsko številko stranke bodisi datum in kraj rojstva
plačnika. Posledično bodo ponudniki plačilnih storitev od potrošnikov, ki prenašajo sredstva iz EU
v Združeno kraljestvo, lahko zahtevali, da predložijo te dodatne informacije.

Dostop do bančnih računov in zaščita vlagateljev
V skladu s pravom EU lahko potrošniki v EU po koncu prehodnega obdobja ohranijo svoje obstoječe
bančne račune, ki so odprti pri finančnih institucijah Združenega kraljestva v skladu z ustreznimi
zakonskimi zahtevami Združenega kraljestva. Vendar morajo potrošniki upoštevati naslednje:
•

če je bančni račun potrošnika odprt pri finančni instituciji, s pridobljenim dovoljenjem v
Združenem kraljestvu, se bodo upoštevala pravila glede jamstva za vloge, ki veljajo v Združenem
kraljestvu in ki se lahko razlikujejo od tistih, ki veljajo za bančne račune, odprte v EU;

•

če je bančni račun odprt pri podružnici finančne institucije Združenega kraljestva, ki ima sedež
v EU, pa za bančni račun ne bo več veljal sistem jamstva za vloge v Združenem kraljestvu (kot
so pojasnili pristojni organi Združenega kraljestva), zato svetujejo potrošnikom, naj preverijo
pri svoji finančni instituciji (podružnici) ali nacionalnem nadzornem organu v svoji državi članici
EU, ali bo jamstvo za tovrstne vloge zagotovil sistem jamstva za vloge v zadevni državi članici.

Če je bančni račun potrošnika odprt pri podružnici finančne institucije s sedežem v Združenem
kraljestvu in z dovoljenjem v EU, pa bo na podlagi trenutno razpoložljivih informacij zanj veljal
sistem jamstva za vloge v Združenem kraljestvu. Vendar pa se to lahko spremeni po koncu
prehodnega obdobja in ni jasno, ali bosta Združeno kraljestvo ali nacionalni sistem jamstva za vloge
v EU za take vloge zagotovila jamstvo ali ne.
Če imajo potrošniki odprte tovrstne račune in niso prepričani glede veljavnih ureditev za zaščito
vlog, jim svetujemo, naj za več informacij stopijo v stik s svojimi finančnimi institucijami, pri
katerih imajo svoje vloge, ali nacionalnim nadzornim organom.

Potrošniki naj nadaljnje informacije pridobijo pri svoji finančni instituciji
Evropski bančni organ poziva vse finančne institucije, na katere vpliva brexit, še zlasti finančne
institucije Združenega kraljestva, ki ponujajo finančne storitve potrošnikom v EU, da ustrezno in
pravočasno obvestijo potrošnike glede razpoložljivosti in neprekinjenosti storitev, ki jih trenutno
zagotavljajo, vključno z informacijo, ali institucija namerava opustiti ponujanje storitev potrošnikom
v EU. V primeru slednjega morajo institucije razložiti potrošnikom, kakšen vpliv bo zanje imela
prekinitev opravljanja storitev in kako lahko uveljavljajo pravice potrošnikov.
Če so potrošniki zaskrbljeni glede razpoložljivosti finančnih storitev, ki jih bodo zanje ponujale
finančne institucije Združenega kraljestva po koncu prehodnega obdobja, naj stopijo v stik
neposredno s svojimi finančnimi institucijami in jih prosijo za informacije glede neprekinjenosti
zagotavljanja finančnih storitev.

2

IZJAVA EVROPSKEGA BANČNEGA ORGANA (EBA) O BREXITU, NASLOVLJENA NA POTROŠNIKE

Nadaljnji viri informacij EU v zvezi z brexitom
Potrošnike prav tako spodbujamo, naj obiščejo spletna mesta organa EBA, Evropske komisije (npr.
Obvestilo Evropske komisije zainteresiranim stranem) in nacionalnih nadzornih organov ter tam
spremljajo obvestila in smernice glede izstopa Združenega kraljestva iz EU in njegovega vpliva na
zagotavljanje finančnih storitev v zadevni državi članici.
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