Ερωτιςεισ και απαντιςεισ (Q&A) αναφορικά με το Brexit και τθν προςταςία των
κατακζςεων
1. Tι ςθμαίνει Brexit και ποια τα πικανά ςενάρια;
Βrexit είναι ο όροσ που χρθςιμοποιείται για τθν αποχϊρθςθ του Ηνωμζνου Βαςιλείου (ΗΒ)
από τθν Ευρωπαϊκι Ένωςθ (ΕΕ). Εφόςον επιτευχκεί ςυμφωνία για τουσ όρουσ
αποχϊρθςθσ του ΗΒ και τθ ςχζςθ του με τθν ΕΕ, μετά το Brexit κα υπάρξει μια μεταβατικι
περίοδοσ προςαρμογισ κατά τθν οποία κα εξακολουκιςει να εφαρμόηεται ςτο ΗΒ το
ευρωπαϊκό κεςμικό πλαίςιο. Σε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ ςυμφωνίασ, κα αρκεί άμεςα θ
υποχρεωτικι εφαρμογι του ευρωπαϊκοφ κεςμικοφ πλαιςίου ςτο ΗΒ και κα αντικαταςτακεί
από το βρετανικό κεςμικό πλαίςιο.

2. Πωσ επθρεάηει το Brexit τθν προςταςία των κατακζςεων;
Ανεξαρτιτωσ ςε ποια τράπεηα είναι τοποκετθμζνα, ςτθν Ελλάδα ι ςτο ΗΒ, τα χριματά ςασ
είναι προςτατευμζνα από το ΤΕΚΕ ι το βρετανικό ςφςτθμα εγγφθςθσ κατακζςεων (‘FSCS’)
μζχρι του ορίου των 100.000 ευρϊ, ανά κατακζτθ, ανά πιςτωτικό ίδρυμα.
Οι ευρωπαϊκζσ αρχζσ λαμβάνουν όλα τα μζτρα για τθν αδιάλειπτθ προςταςία των
κατακζςεων ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ και το ΗΒ, ανεξαρτιτωσ επίτευξθσ ι μθ ςυμφωνίασ
για τουσ όρουσ αποχϊρθςθσ του ΗΒ. Η αποχϊρθςθ του ΗΒ από τθν ΕΕ δεν είναι πικανό να
ζχει αντίκτυπο ςτθν προςταςία των κατακζςεων ςτθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των
τραπεηϊν που λειτουργοφν ςτθν ΕΕ. Θα μποροφςε να επθρεάςει τα υποκαταςτιματα
βρετανικϊν τραπεηϊν που λειτουργοφν ςτθν ΕΕ, ςε περίπτωςθ που οι βρετανικζσ αρχζσ
αποφαςίςουν να μθ ςυνεχιςτεί θ κάλυψι τουσ από το βρετανικό ςφςτθμα εγγφθςθσ
κατακζςεων. Για τθν αντιμετϊπιςθ αυτισ τθσ περίπτωςθσ οι ευρωπαϊκζσ αρχζσ μεριμνοφν
ϊςτε οι κατακζςεισ των υποκαταςτθμάτων αυτϊν να καλυφκοφν άμεςα ι το ςυντομότερο
δυνατό, από το ςφςτθμα εγγφθςθσ κατακζςεων τθσ χϊρασ που λειτουργεί το
υποκατάςτθμα.

3. Ποιζσ ελλθνικζσ τράπεηεσ λειτουργοφν ςτo HB και πώσ προςτατεφονται;
Στο ΗΒ λειτουργοφν υποκαταςτιματα θ Εκνικι Τράπεηα, θ Τράπεηα Πειραιϊσ και θ Alpha
Βank. H Alpha Bank, εκτόσ του υποκαταςτιματοσ, διατθρεί και κυγατρικι τράπεηα ςτο ΗΒ.
Οι κατακζςεισ των υποκαταςτθμάτων των ελλθνικϊν τραπεηϊν ςτο ΗΒ προςτατεφονται από
το ΤΕΚΕ, κάτι που κα ςυνεχίςει να ςυμβαίνει και μετά το Brexit. Οι κατακζςεισ ςτθ
κυγατρικι τράπεηα τθσ Alpha Bank προςτατεφονται από το βρετανικό ςφςτθμα εγγφθςθσ
κατακζςεων και θ κατάςταςθ κα παραμείνει ωσ ζχει.

4. Λειτουργοφν υποκαταςτιματα βρετανικών τραπεηών ςτθν Ελλάδα και πώσ
προςτατεφονται οι κατακζςεισ τουσ;
Στθν Ελλάδα δεν λειτουργεί υποκατάςτθμα βρετανικισ τράπεηασ και ςυνεπϊσ δεν
προκφπτει ηιτθμα προςταςίασ κατακζςεων υποκαταςτθμάτων βρετανικϊν τραπεηϊν.
Σθμειϊνεται ότι το υποκατάςτθμα τθσ τράπεηασ «HSBC» που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα ζχει
ζδρα τθ Γαλλία και οι κατακζςεισ ςε αυτό προςτατεφονται από το γαλλικό ςφςτθμα
εγγφθςθσ κατακζςεων (‘FGDR’).

