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Vyhlásenie
Informácie pre spotrebiteľov – klientov britských finančných
inštitúcií o konci prechodného obdobia v rámci brexitu
Spojené kráľovstvo opustilo Európsku úniu (EÚ) 31. januára 2020. Podľa dohody o vystúpení
dosiahnutej medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa počas prechodného obdobia do 31. decembra
2020 v Spojenom kráľovstve uplatňujú právne predpisy EÚ. To znamená, že od 1. januára 2021 sa v
Spojenom kráľovstve prestanú uplatňovať právne predpisy EÚ a od tohto dátumu finančné
inštitúcie Spojeného kráľovstva bez platného povolenia orgánov dohľadu EÚ stratia právo
poskytovať finančné služby v EÚ.
V tomto vyhlásení sa objasňujú predchádzajúce vyhlásenia EBA týkajúce sa vystúpenia Spojeného
kráľovstva z EÚ (brexitu) v prospech spotrebiteľov v celej EÚ.

Pripravenosť finančných inštitúcií
Ak chcú finančné inštitúcie Spojeného kráľovstva naďalej poskytovať finančné služby v EÚ, budú
povinné zabezpečiť, aby sa tieto služby poskytovali prostredníctvom subjektov, ktoré na to v EÚ
majú riadne povolenie. Na základe posúdenia orgánov dohľadu v EÚ väčšina finančných inštitúcií
Spojeného kráľovstva, ktoré aktívne plánujú naďalej poskytovať svoje služby v EÚ, získala riadne
povolenia na svoje činnosti v EÚ a práve zintenzívňuje svoje operácie v EÚ. Zahŕňa to ubezpečenie,
aby dané subjekty mali primeraný počet zamestnancov, riadiace kapacity a riadenie rizík, a aby v
prípade potreby presunuli spotrebiteľov z EÚ a ich kontakty subjektom v EÚ. V situáciách, keď by
sa proces udeľovania povolenia nedokončil pred koncom prechodného obdobia, orgány dohľadu
EÚ požiadali inštitúcie, aby zaviedli pohotovostné plány, v ktorých stanovia alternatívne kroky
do času, kým dostanú povolenie.
V prípadoch, keď sa finančné inštitúcie Spojeného kráľovstva rozhodli ukončiť svoje činnosti v EÚ,
požaduje sa od nich, aby do konca prechodného obdobia ukončili vzťahy s dotknutými spotrebiteľmi
bez toho, aby spotrebiteľom spôsobili ujmu.

Zmeny cezhraničných platieb medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom
Po konci prechodného obdobia poskytovatelia platobných služieb usadení v EÚ budú musieť
poskytovať viac informácií o platiteľovi v súvislosti s cezhraničnými platbami a inkasami z EÚ
smerujúcimi do Spojeného kráľovstva v porovnaní s prevodmi v rámci EÚ, za ktoré sa platby
do Spojeného kráľovstva doteraz považovali. Okrem čísla platobného účtu platiteľa alebo
1

VYHLÁSENIE EBA O BREXITE PRE SPOTREBITEĽOV

jedinečného identifikátora transakcie budú informácie zahŕňať aj podrobnosti o mene platiteľa
a buď jeho adrese, čísle úradného osobného dokladu, identifikačnom čísle spotrebiteľa, alebo
dátume/mieste narodenia. V dôsledku toho môžu poskytovatelia platobných služieb svojich
spotrebiteľov prevádzajúcich finančné prostriedky medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom požiadať,
aby poskytli tieto dodatočné informácie.

Prístup k bankovým účtom v Spojenom kráľovstve a ochrana vkladateľov
Podľa právnych predpisov EÚ si spotrebitelia z EÚ môžu po skončení prechodného obdobia
ponechať svoje existujúce bankové účty vedené v inštitúciách Spojeného kráľovstva pri dodržaní
príslušných právnych požiadaviek Spojeného kráľovstva. Spotrebitelia však musia zvážiť tieto
skutočnosti:
•

Ak je bankový účet spotrebiteľa vedený vo finančnej inštitúcií Spojeného kráľovstva s
povolením vydaným v Spojenom kráľovstve, budú sa uplatňovať pravidlá ochrany vkladov
platné v Spojenom kráľovstve, ktoré sa môžu líšiť od pravidiel platných pre bankové účty
vedené v EÚ.

•

Ak je bankový účet vedený v pobočke finančnej inštitúcie Spojeného kráľovstva zriadenej v EÚ,
už sa naň nebude vzťahovať systém ochrany vkladov Spojeného kráľovstva (ako vysvetlili
orgány Spojeného kráľovstva). Spotrebiteľom sa odporúča, aby si vo finančnej inštitúcii
(pobočke) alebo u vnútroštátnych orgánov dohľadu vo svojom členskom štáte overili, či budú
takéto vklady chránené systémom ochrany vkladov v príslušnom členskom štáte.

Ak je bankový účet spotrebiteľa vedený v britskej pobočke inštitúcie, ktorej povolenie bolo vydané
v EÚ, bude sa naň podľa momentálne dostupných informácií vzťahovať systém vkladov Spojeného
kráľovstva. To sa však po konci prechodného obdobia môže zmeniť a takéto vklady môžu alebo
nemusia byť chránené britským či vnútroštátnym systémom ochrany vkladov v EÚ.
Ak spotrebitelia, ktorí majú takéto účty, ešte nevedia, ktorý systém ochrany vkladov sa na nich
bude vzťahovať, odporúča sa im, aby sa obrátili na svoje finančné inštitúcie, v ktorých majú
vklady, alebo na vnútroštátne orgány dohľadu so žiadosťou o viac informácií.

Spotrebitelia si majú vyžiadať viac informácií od svojich finančných inštitúcií
EBA vyzýva všetky finančné inštitúcie dotknuté brexitom, a najmä inštitúcie Spojeného kráľovstva,
ktoré ponúkajú finančné služby spotrebiteľom v EÚ, aby primerane a včas informovali spotrebiteľov
o dostupnosti a kontinuite služieb, ktoré v súčasnosti poskytujú, vrátane informácie o tom, či
inštitúcie plánujú ukončiť ponuku služieb spotrebiteľom v EÚ. V tomto poslednom prípade sa od
inštitúcií očakáva, že spotrebiteľom vysvetlia vplyv ukončenia poskytovania služieb a spôsob, akým
si môžu uplatniť práva spotrebiteľa.
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Ak majú spotrebitelia obavy v súvislosti s tým, či budú finančné služby, ktoré im poskytujú
finančné inštitúcie Spojeného kráľovstva, dostupné aj po konci prechodného obdobia, môžu sa
obrátiť priamo na svoje finančné inštitúcie a požiadať o informácie o pokračovaní poskytovania
finančných služieb.

Ďalšie zdroje informácií EÚ o brexite
Spotrebiteľom sa tiež odporúča, aby navštívili webové sídla EBA, Európskej komisie (napr.
oznámenie Komisie zainteresovaným stranám) a vnútroštátnych orgánov dohľadu a vyhľadali si na
nich oznámenia a usmernenia týkajúce sa odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ a jeho vplyvu na
poskytovanie finančných služieb v konkrétnych členských štátoch.
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