Komunikat dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A. w związku z wystąpieniem
Wielkiej Brytanii z UE
na podstawie Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
(aktualizacja)
W dniu 31 stycznia 2020 r. o północy Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, zatem od 1 lutego nie jest jednym
z Państw Członkowskich UE. Zgodnie z zawartą Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej („Umowa o wystąpieniu”).od
tego dnia obowiązuje tzw. „okres przejściowy”*. Okres ten trwać będzie do 31 grudnia 2020 r. i z perspektywy
Klientów sektora bankowego w okresie przejściowym Wielka Brytania traktowana będzie tak, jakby była
Państwem Członkowskim Unii Europejskiej (do tego dnia prawo Unii ma zastosowanie do Zjednoczonego
Królestwa i na jego terytorium).
Na gruncie prawa krajowego „okres przejściowy” został potwierdzony ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie
przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. poz. 1516).
W konsekwencji brexit, w trakcie trwania okresu przejściowego, nie ma wpływu, na gruncie prawa polskiego,
na prawa Klienta, w tym dopuszczalność odstąpienia od umowy przez Klienta lub jej zmiany zarówno na zasadach
ogólnych określonych w prawie, jak i w umowie.
Obowiązywanie przepisów o okresie przejściowym dla wskaźników referencyjnych z państw nie będących
członkami UE (art. 51 ust 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8
czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i
umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych – zwanego dalej „Rozporządzenie UE”)
sprawia, że Wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE nie wpływa na możliwość stosowania w umowach finansowych
oraz transakcjach dotyczących instrumentów finansowych wskaźników referencyjnych publikowanych przez
podmioty z Wielkiej Brytanii. Ponadto zgodnie z wymogami Rozporządzenia UE Bank opracował plany awaryjne
w tym obszarze, ograniczając ryzyko związane ze wskaźnikami referencyjnymi.
Na podstawie decyzji Europejskiej Rady ds. Płatności z dnia 7 marca 2019 r. (EPC065-19), Wielka Brytania do
dnia 31 grudnia 2020 r. pozostaje częścią Jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), co gwarantuje możliwość
realizacji przelewów SEPA i przelewów TARGET w Wielkiej Brytanii.
W trakcie okresu przejściowego UE i Wielka Brytania negocjują porozumienie o przyszłych stosunkach.
Uregulowanie stosunków pomiędzy Wielką Brytanią a UE, które po „okresie przejściowym” powinno
wyeliminować ryzyko pojawienia się nieprzewidzianych zaburzeń w gospodarce. Nie można jednak wykluczyć
pewnych zmian ekonomicznych, wzrostu zmienności cen instrumentów finansowych, wahań kursów walutowych,
w sytuacji gdy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej po 31 grudnia 2020 r. będzie
traktowane jak państwo trzecie. Może to mieć wpływ na zobowiązania wynikające ze stosunków umownych
łączących Bank Ochrony Środowiska z Klientami.
Brak zawarcia do 31 grudnia 2020 r. umowy, w której zostaną określone przyszłe stosunki między UE a Wielką
Brytanią, skutkować będzie powstaniem relacji zbliżonej do „hard brexit”.Może to w istotny sposób wpłynąć
na status i sytuację prawną obywateli, przedsiębiorstw i organów publicznych zarówno w Wielkiej Brytanii, jak
i w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce.
Ponadto pragniemy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującą ustawą z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. 2020,
poz. 842, t.j.), środki deponentów – obywateli Wielkiej Brytanii złożone w polskich bankach, niezależnie od ich
miejsca zamieszkania, są objęte gwarancją depozytów do kwoty 100.000 EUR na zasadach określonych w tejże
Ustawie.
Podkreślamy, że Bank na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z brexitem i jego potencjalne skutki.

*Art. 126 Umowy o wystąpieniu.

