Προετοιμασία για το Brexit
–
Private Bank & Overseas
Services
Συχνές Ερωτήσεις

για τους πελάτες Ιδιωτικής Τραπεζικής
(Private Banking).

Σημείωση: Ανατρέξτε επίσης στις πρόσθετες Συχνές Ερωτήσεις, οι οποίες προπαρασκευάστηκαν βάσει πληροφοριών για την
Barckays Bank Ireland εδώ και βάσει πληροφοριών για το Μέρος VII εδώ. Πλήρεις πληροφορίες για τα προγράμματα Brexit
της Barclays βρίσκονται εδώ.

1. Ποια είναι η στρατηγική και τα σχέδια της Barclays αναφορικά με το Brexit;
Η συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική της Barclays παραμένει αμετάβλητη. Πρόθεσή μας είναι να επεκτείνουμε την
υφιστάμενη θυγατρική μας Barclays Bank Ireland (BBI) ώστε να καταστεί η νομική οντότητα που θα εξυπηρετεί
τους Ευρωπαίους πελάτες, εάν το Brexit στερήσει από τον κλάδο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του
Ηνωμένου Βασιλείου την πρόσβαση στη συγκεκριμένη αγορά. Σκοπεύουμε να ολοκληρώσουμε τη συγκεκριμένη
ενέργεια πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) τον Μάρτιο του
2019. Πρόθεση της Barclays είναι, κατά το δυνατόν, να συνεχίσει να προσφέρει το φάσμα υφιστάμενων
προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) μέσω της BBI μετά το
Brexit.

2. Ποια είναι η άποψη της Barclays σχετικά με την πιθανή μεταβατική περίοδο για το Brexit έως τον
Δεκέμβριο του 2020;

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μετάβαση εξαρτάται από την επικύ
ρωση του προσχεδίου της Συμφωνίας Αποχώρησης από το Κοινοβούλ
ιο. Έως ότου επιτευχθεί κάποιος βαθμός νομικής σαφήνειας, η Barclays π
ροχωρά στη διαδικασία υλοποίησης των σχεδίων της να εξυπηρετ
εί τους πελάτες στην Ε.Ε., σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο
αποχωρήσει από την Ε.Ε. χωρίς την επίτευξη συμφωνίας ως προς τους
όρους της αποχώρησης, και θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξω
τερικές εξελίξεις.

3. Ποιοι συγκαταλέγονται στους πελάτες που επηρεάζονται;
Οι Ευρωπαίοι πελάτες θα εμπίπτουν δυνητικά στα σχέδια της Barclays αναφορικά με το Brexit, εάν επί του
παρόντος συναλλάσσονται με την Barclays Bank PLC (BBPLC). Πελάτες που πληρούν τα κριτήρια για να
χαρακτηριστούν Ευρωπαίοι είναι π.χ. οι εξής:


Πελάτης-φυσικό πρόσωπο (ανεξάρτητα από το εάν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, εταίρος ή
άλλο) και κάτοικος χώρας του ΕΟΧ*.



Πελάτης-εταιρεία που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους ενός Κράτους του ΕΟΧ ή
έχει ιδρυθεί εκτός του ΕΟΧ αλλά δραστηριοποιείται μέσω παραρτήματος ή αντιπροσώπου που
βρίσκεται σε Κράτος του ΕΟΧ.



Πελάτης-καταπίστευμα, που έχει συσταθεί στον ΕΟΧ ή εκτός του ΕΟΧ, αλλά ο
καταπιστευματοδόχος βρίσκεται ή θεωρείται κάτοικος κράτους του ΕΟΧ.

* Χώρες του ΕΟΧ (πλην του Ηνωμένου Βασιλείου)
Στις χώρες μέλη του ΕΟΧ συγκαταλέγονται οι εξής: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Δημοκρατία
της Τσεχίας, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισλανδία,
Ιταλία, Λεττονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία,
Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Σουηδία.

4. Θα προσφέρει η BBI στους πελάτες όλα τα υφιστάμενα προϊόντα της BBPLC;
Κατόπιν έγκρισης από το Πρόγραμμα, από τον Μάρτιο του 2019 οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατηρείτε
επί του παρόντος στην BBPLC θα παρέχονται από την BBI. Στόχος μας παραμένει να ελαχιστοποιήσουμε την
αναστάτωσή σας και, κατά το δυνατόν, να διατηρήσουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε το πλήρες φάσμα
προϊόντων και υπηρεσιών μας σε όλη την Ευρώπη. Η Barclays έχει εντοπίσει ορισμένες αλλαγές σε προϊόντα
και υπηρεσίες που παρέχονται σε πελάτες Ιδιωτικής Τραπεζικής, οι οποίες εξετάζονται στην ενότητα 5 και εξής
των Συχνών Ερωτήσεων. Θα σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με τα σχέδιά μας και θα σας ενημερώνουμε για
τυχόν περαιτέρω αλλαγές που ενδέχεται να σας επηρεάσουν.

5. Υπάρχουν προϊόντα που δεν μπορούν να μεταβιβαστούν στο πλαίσιο της διαδικασίας Part VII;

Ναι – εάν διατηρείτε επί του παρόντος τρεχούμενο λογαριασμό σε λίρες Αγγλίας στην BBPLC ή έχετε υποθήκη /
δάνειο μέσω της BBPLC που διασφαλίζονται με περιουσιακά στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα προϊόντα αυτά
δεν θα μεταβιβαστούν στην BBI. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβασή τους, καθώς λόγω της φύσης των προϊόντων
μόνο η BBPLC μπορεί να τα παρέχει. Εάν λάβατε ειδοποιητήρια επιστολή σχετικά με τη διαδικασία Part VII που
σας παραπέμπει σε αυτές τις Συχνές Ερωτήσεις, αυτό συνέβη επειδή κατέχετε άλλα προϊόντα που πληρούν τα
κριτήρια μεταβίβασης. Επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας υπεύθυνο ιδιωτικής τραπεζικής εάν έχετε
οποιαδήποτε απορία.

6. Τι θα σημαίνει για εμένα εάν ορισμένα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μου μεταβιβαστούν στην
BBI αλλά κάποια δεν πληρούν τα κριτήρια μεταβίβασης στο πλαίσιο της διαδικασίας Part VII;

Θα σημαίνει ότι θα είστε πελάτες της BBI σε ό,τι αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που μεταβιβάστηκαν στην
BBI και πελάτες της BBPLC σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που δεν πληρούν τα κριτήρια μεταβίβασης (τρεχούμενος
λογαριασμός σε λίρες Αγγλίας / υποθήκη στο Ηνωμένο Βασίλειο). Συνεχίζονται οι εργασίες προκειμένου να
καθοριστεί εάν μπορεί να συνεχιστεί ο υφιστάμενος τρόπος λειτουργίας για καθένα από τα εξαιρούμενα
προϊόντα στο πλαίσιο συνέχισης της σύμβασης ή εάν θα πρέπει να περιοριστεί μετά την αποχώρηση του Η.Β.
από την Ε.Ε. Θα σας ενημερώνουμε σχετικά με τυχόν σχέδια για τον περιορισμό του τρόπου λειτουργίας των
συγκεκριμένων προϊόντων (χωριστά από την αλληλογραφία για τη διαδικασία Part VII, εφόσον εξαιρούνται από
τη διαδικασία Part VII). Επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας υπεύθυνο ιδιωτικής τραπεζικής εάν έχετε
οποιαδήποτε απορία.

7. Εάν ο τρεχούμενος λογαριασμός μου σε λίρες Αγγλίας δεν είναι μεταβιβάσιμος, θα πρέπει να
δημιουργήσω νέο λογαριασμό στην BBI για την εξυπηρέτηση των άλλων προϊόντων ή/και υπηρεσιών
μου που θα μεταβιβαστούν;
Όχι – σύμφωνα με το Πρόγραμμα, θα δημιουργηθεί για εσάς ένας νέος τραπεζικός λογαριασμός σε λίρες Αγγλίας
στην ΒΒΙ ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στα άλλα προϊόντα ή/και στις υπηρεσίες σας που
θα μεταβιβαστούν. Αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσετε τον τρεχούμενο λογαριασμό σε λίρες Αγγλίας που
διατηρείτε στην BBPLC και θα έχετε και έναν «τραπεζικό λογαριασμό συναλλαγών», όπως τον ονομάζουμε, στην
BBI. Εάν διατηρείτε άλλους λογαριασμούς στην BBPLC πλην ενός τρεχούμενου λογαριασμού σε λίρες Αγγλίας,
αυτοί θα μεταβιβαστούν σε αντίστοιχους λογαριασμούς. Η Barclays δεν θα σας χρεώσει τέλη λογαριασμού για
την αναδημιουργία/τη μεταβίβαση λογαριασμών – όλες προμήθειες ή/και τα τέλη θα δημοσιευτούν ή θα
κοινοποιηθούν σε εσάς από την BBI σύμφωνα με τους όρους λογαριασμού που θα ισχύουν. Επικοινωνήστε
με τον προσωπικό σας υπεύθυνο ιδιωτικής τραπεζικής εάν έχετε οποιαδήποτε απορία.

8. Ο τραπεζικός λογαριασμός συναλλαγών που θα τηρώ στην BBI θα διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά με
τον τρεχούμενο λογαριασμό σε λίρες Αγγλίας που τηρώ στην BBPLC;

Όχι – τουλάχιστον στην αρχή η BBI (i) δεν σκοπεύει να προσφέρει τη δυνατότητα υπεραναλήψεων σε κανέναν
τραπεζικό λογαριασμό που παρέχει, (ii) δεν σκοπεύει να εκδίδει καρνέ επιταγών ή χρεωστικές κάρτες που
συνδέονται με οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό και (iii) δεν σκοπεύει να διαθέτει φυσικά καταστήματα για
πελάτες, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές σε κατάστημα. Επισημαίνεται
επίσης ότι οι αναφορές στο βασικό επιτόκιο των όρων/συμβάσεων που ισχύουν για εσάς δεν θα αλλάξουν λόγω
των τροποποιήσεων που θα γίνουν σύμφωνα με το Πρόγραμμα – ισχύει το καθορισμένο από την BBPLC
επιτόκιο. Εάν αλλάξει οτιδήποτε από τα ανωτέρω, θα σας ενημερώσουμε. Επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας
υπεύθυνο ιδιωτικής τραπεζικής εάν έχετε οποιαδήποτε απορία.
Θα σας παρέχουμε ηλεκτρονική πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό συναλλαγών σας, μέσω του οποίου θα
μπορείτε να πραγματοποιείτε κατά περίπτωση πληρωμές δικές σας, τρίτων, SEPA και διεθνείς.
Ωστόσο, και παρά τις βέλτιστες προσπάθειές μας, δυστυχώς δεν θα είναι δυνατή η προσφορά διαδικτυακών πληρωμών σε
συνάλλαγμα ως το τέλος του 2019 / το πρώτο εξάμηνο του 2020. Λυπούμαστε γι’ αυτό και εργαζόμαστε ώστε αυτή η λειτουργία
να καταστεί διαθέσιμη συντομότερα, αν μπορέσουμε. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τραπεζικό σας
σύμβουλο της BBI, για την υλοποίηση πληρωμών σε συνάλλαγμα – αυτό σημαίνει ότι θα μπορείτε να εκτελέσετε πληρωμές σε
συνάλλαγμα μόνο κατά τη διάρκεια εργάσιμων ωρών συναλλάγματος, και όχι ανά πάσα στιγμή μέσω του διαδικτύου, όπως
συμβαίνει σήμερα. Παρακαλούμε, απευθυνθείτε στον ιδιωτικό τραπεζικό σας σύμβουλο για οποιαδήποτε απορία.
Σας επισημαίνουμε επίσης ότι, ξανά παρά τις βέλτιστες προσπάθειές μας, δυστυχώς η BBI δεν θα έχει τη δυνατότητα να
προσφέρει ζωντανή μέση αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία, όπως παρέχεται σήμερα από την BBPLC, επειδή τα συστήματα και
η υποδομή της BBI δεν υποστηρίζουν τη ζωντανή μέση αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία – αντ’ αυτού, η BBI θα προσφέρει
ζωντανή ισοτιμία προσφοράς/ζήτησης (η οποία αποτελεί σύμβαση της αγοράς). Οι διαφορές της τιμολόγησης αναφοράς θα
είναι οριακές (κατά μέσο όρο 0,01 – 0,05% για τις σημαντικότερες νομισματικές μονάδες) – αυτό σημαίνει ότι πιστεύουμε ότι
δεν θα πρέπει να υποστείτε καμία σημαντική ανεπιθύμητη επίπτωση από αυτή την αλλαγή. Επιπρόσθετα, και προς
αντιστάθμιση οποιασδήποτε πιθανής ανεπιθύμητης επίπτωσης λόγω αυτής της αλλαγής, η BBI θα εξακολουθήσει να χρεώνει
τέλη σε ευρώ, βάσει μιας εναλλακτικής δομής ισοτιμιών, η οποία πιστεύουμε ότι είναι σε μεγάλο βαθμό προτιμητέα έναντι της
τρέχουσας δομής πληρωμής σε συναλλαγματικές ισοτιμίες στο Η.Β. Θα λάβετε σχετική επιστολή εν ευθέτω χρόνω.
Παρακαλούμε, απευθυνθείτε στον ιδιωτικό τραπεζικό σας σύμβουλο για οποιαδήποτε απορία.
Σας επισημαίνουμε επίσης ότι, για κάποιες νομισματικές μονάδες, οι χρόνοι αποκοπής για πραγματοποίηση εξερχόμενων
πληρωμών την ίδια ημέρα από την BBI ενδέχεται να διαφέρουν από τους χρόνους αποκοπής που ισχύουν για την
πραγματοποίηση των εν λόγω πληρωμών από την BBPLC. Θα λάβετε σχετική επιστολή εν ευθέτω χρόνω και θα τεθούν στη
διάθεσή σας οι αντίστοιχοι χρόνοι αποκοπής και οι ημερομηνίες αξίας για τις εξερχόμενες πληρωμές σε σχέση με όλες τις
νομισματικές μονάδες από την BBI. Παρακαλούμε, απευθυνθείτε στον ιδιωτικό τραπεζικό σας σύμβουλο για οποιαδήποτε
απορία.

9. Γιατί συμπεριλάβατε μια παράγραφο με την ειδοποίηση τροποποίησης στην επιστολή για τη διαδικασία
Part VII που μου στείλατε, καταργώντας τη δυνατότητα υπερανάληψης από τον λογαριασμό μου σε
συνάλλαγμα;
Καταργούμε τη δυνατότητα υπερανάληψης από τον λογαριασμό σας σε συνάλλαγμα, επειδή η BBI δεν σκοπεύει
να προσφέρει υπεραναλήψεις σε κανένα λογαριασμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι θα είναι περισσότερο μια
μεταβίβαση σε ισοδύναμο λογαριασμό όταν ο λογαριασμός σας σε συνάλλαγμα μεταβιβαστεί στην BBI –
επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας υπεύθυνο ιδιωτικής τραπεζικής εάν έχετε οποιαδήποτε απορία.
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(https://international.barclays.com/content/dam/internationalbanking-barclays-com/en-gb/internationalbanking/documents/important-information/terms-and-conditions/barclays-bank-terms-IBIM1000.pdf – άρθρο19,
σελίδα16) μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τους όρους μας στις περιπτώσεις που παρατίθενται στο συγκεκριμένο
άρθρο κατόπιν ειδοποίησης. Η επιστολή για τη διαδικασία Part VII που σας στείλαμε θεωρείται ειδοποίηση 2
μηνών και 10 ημερών, σχετικά με την κατάργηση της δυνατότητας υπερανάληψης από τον λογαριασμό σας,
οπότε μπορείτε να καταγγείλετε τη σύμβαση λογαριασμού χωρίς χρέωση ή συμφωνούμε να παραιτηθούμε από
οποιαδήποτε χρέωση θα ίσχυε διαφορετικά.

10. Είμαι συνδικαιούχος λογαριασμού και κάτοικος Η.Β./εκτός του ΕΟΧ και έλαβα μια επιστολή για τη
διαδικασία Part VII, η οποία με ενημερώνει ότι ο κοινός λογαριασμός μου πληροί τα κριτήρια
μεταβίβασης στην BBI – μπορεί η BBI να συνεχίσει να μου παρέχει υπηρεσίες ως κάτοικο Η.Β. σε σχέση
με τον κοινό λογαριασμό μου;
Η Barclays έχει πραγματοποιήσει αναλύσεις, βάσει των οποίων θεωρούμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να σας
παρέχουμε υπηρεσίες ως κάτοικο Η.Β. σε σχέση με τον κοινό λογαριασμό σας, μέσω της BBI και χωρίς πρόσθετη
επιβάρυνση για εσάς.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι έχουμε διεξαγάγει νομικές αναλύσεις σε ό,τι αφορά την ικανότητα της ΒΒΙ να σας παρέχει
υπηρεσίες ως κάτοικο Η.Β. σε σχέση με τον κοινό λογαριασμό σας, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο καταστεί τρίτη
χώρα μετά το Brexit – η BBI θα ακολουθήσει αυτές τις αναλύσεις ως προς την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με
τον κοινό λογαριασμό σας μετά τη μεταβίβασή του (και εάν η θέση μας αλλάξει, θα σας ειδοποιήσουμε). Εάν
έχετε απορίες σχετικά με αυτό το θέμα, επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας υπεύθυνο ιδιωτικής τραπεζικής.

11. Έχω σύμβαση πίστωσης με την BBPLC, η οποία πληροί τα κριτήρια μεταβίβασης στην BBI, και έλαβα
μια δήλωση αναφορικά με τον Νόμο Καταναλωτικής Πίστης στην Ιρλανδία μαζί με την επιστολή –
περί τίνος πρόκειται;
Η ειδοποίηση ενημερώνει τους πελάτες ότι οι αρχικές τους συμβάσεις πίστωσης απαλλάσσονταν σύμφωνα με
τον νόμο καταναλωτικής πίστης στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεδομένου ότι ήταν δανειολήπτες υψηλής καθαρής
αξίας. Η ειδοποίηση προβλέπει ότι το εν λόγω καθεστώς απαλλαγής δεν θα επηρεαστεί, βάσει του δικαίου του
Ηνωμένου Βασιλείου, μετά τη μεταβίβαση της σύμβασης πίστωσης των πελατών στην BBI. Πιο συγκεκριμένα,
ορίζει ότι οι πελάτες δεν θα λάβουν καμία επιπλέον προστασία αναφορικά με τη διαμόρφωση των συμβάσεων
ως απόρροια του Προγράμματος (δεδομένου ότι οι συμβάσεις συνάφθηκαν δυνάμει της νομοθεσίας του
Ηνωμένου Βασιλείου).

Στη συνέχεια, αναφέρει ότι μετά τη μεταβίβαση της σύμβασης οι πελάτες θα

χαρακτηρίζονται ως καταναλωτές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή δανειολήπτες στεγαστικού δανείου για τους

σκοπούς της νομοθεσίας δανεισμού στην Ιρλανδία και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να δικαιούνται προστασία
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ιρλανδίας σε ό,τι αφορά τη διαρκή διαχείριση των συμβάσεών τους.

12. Θα υπάρξει οποιαδήποτε επιβάρυνσή μου κατά τη μεταβίβαση των δραστηριοτήτων μου στην
Barclays Bank Ireland;
Στόχος της Barclays είναι να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις για εσάς ως πελάτη, διασφαλίζοντας ότι είστε
έτοιμοι να συνδιαλλαγείτε με την Barclays Bank Ireland (BBI) και παρέχοντας υποστήριξη κατά τη μεταβίβαση
τυχόν σχετικών υφιστάμενων δραστηριοτήτων. Με τη χρήση της διαδικασίας Part VII, η Barclays επιδιώκει τη
μείωση του κόστους αναθεώρησης των συμβάσεων. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν άλλα έξοδα κατά τη
μετάβαση των πελατών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πόρων για τη λειτουργική μεταβίβαση των
συμβάσεων και των τοποθετήσεων ή των εξόδων επαγγελματικών υπηρεσιών, ώστε να έχει ο πελάτης τη
δυνατότητα να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της μεταβίβασης στον ίδιο και στις δραστηριότητές του.

13. Υπάρχουν οποιεσδήποτε φορολογικές συνέπειες σε σχέση με τη μεταβίβαση των προϊόντων μου από
την BBPLC στην BBI;
Η Barclays έχει εφαρμόσει τη δέουσα επιμέλεια, προκειμένου να καθορίσει εάν η μεταβίβαση θα οδηγήσει σε
αρνητικές φορολογικές επιπτώσεις για τους πελάτες που πραγματοποιούν μεταβίβαση σύμφωνα με τη
διαδικασία Part VII. Στο πλαίσιο της δέουσας επιμέλειας που ασκούμε, δεν είναι δυνατό να εξετάσουμε όλα τα
πιθανά σενάρια πελατών, πόσω μάλλον καθώς η Barclays δεν είναι απαραίτητα συμβαλλόμενος σε διευθετήσεις
οι οποίες ίσως οδηγήσουν σε φορολογικές επιπτώσεις για τους πελάτες. Αντίστοιχα, εάν ανησυχείτε ότι η
μεταβίβαση θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες για εσάς, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον προσωπικό σας
φοροτεχνικό σύμβουλο. Η Barclays δεν θα σας παρέχει τέτοιου είδους συμβουλές – σύμφωνα με τους όρους που
διέπουν την εμπορική μας σχέση με εσάς (https://international.barclays.com/content/dam/internationalbankingbarclays-com/en-gb/international-banking/documents/important-information/terms-and-conditions/barclaysbank-terms-IBIM1000.pdf σελ. 2, ενότητα «Οι νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις σας»). Προσδιορίσαμε τους
παρακάτω τομείς που μπορεί να αφορούν πελάτες Ιδιωτικής Τραπεζικής.

ΦΠΑ
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που ισχύει αυτή την περίοδο στην
Ιρλανδία ανέρχεται στο 23%, ποσοστό που είναι 3% υψηλότερο από τον τρέχοντα συντελεστή ΦΠΑ στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Μολονότι η συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων και των υπηρεσιών της Barclays
απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (δηλαδή δεν προστίθεται ΦΠΑ στο κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται από
την Barclays), ένα μικρό ποσοστό προϊόντων και υπηρεσιών υπόκειται σε ΦΠΑ, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει
και μετά τη μεταβίβαση στην Ιρλανδία. Για παράδειγμα, επιβάλλεται ΦΠΑ σε στοιχεία όπως οι αμοιβές εν λευκώ
διαχείρισης χαρτοφυλακίου (discretionary portfolio management) και οι αμοιβές θεματοφυλακής. Εάν είστε

επιχειρηματικός πελάτης, ο συντελεστής ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεστε εξαρτάται από το μέρος όπου λαμβάνετε
την παρεχόμενη υπηρεσία και, επομένως, η αλλαγή του συντελεστή δεν αναμένεται να σας επηρεάσει. Ωστόσο,
στην περίπτωση ιδιωτών πελατών (π.χ. φυσικών προσώπων) που λαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες από την ΒΒΙ
στην Ιρλανδία, ο ισχύων συντελεστής ΦΠΑ θα είναι ο συντελεστής στην Ιρλανδία, γεγονός το οποίο πιθανώς να
οδηγήσει σε ένα σταδιακά μη ανακτήσιμο κόστος ΦΠΑ.
Φόρος Παρακράτησης Τόκων επί Καταθέσεων στην Ιρλανδία (DIRT) και φόρος εξαργύρωσης στην Ιρλανδία
Εάν είστε πελάτης και κάτοικος Ιρλανδίας, μπορεί να υπόκειστε σε Φόρο Παρακράτησης Τόκων επί Καταθέσεων
στην Ιρλανδία (DIRT) και φόρο εξαργύρωσης στην Ιρλανδία. Ο φόρος DIRT παρακρατείται σε ποσοστό 37% για
το 2018, σε σχέση με καταβολές τόκων που πραγματοποιούνται από ιρλανδική τράπεζα (εξαιρούνται τα
καταστήματά της εκτός Ιρλανδίας) προς κατοίκους Ιρλανδίας. Ο φόρος DIRT θα αφορά πρωτίστως φυσικά
πρόσωπα,

καθώς

ισχύουν

απαλλαγές

για

φιλανθρωπικές

οργανώσεις,

εταιρείες

και

συνταξιοδοτικά

προγράμματα. Εάν δεν είστε κάτοικος Ιρλανδίας και προκειμένου να εξασφαλίσετε απαλλαγή από τον φόρο
DIRT, μπορεί να χρειαστεί να υπογράψετε μια σχετική δήλωση για την BBI ότι δεν είστε κάτοικος, ενώ αυτές οι
δηλώσεις θα πρέπει να υπογράφονται πριν από την καταβολή οποιουδήποτε τόκου.
Ο φόρος εξαργύρωσης αποτελεί ένα καθεστώς φόρου παρακράτησης, το οποίο ισχύει για πρόσωπα που
βρίσκονται στην Ιρλανδία και καταβάλλουν ή εισπράττουν μερίσματα από το εξωτερικό για λογαριασμό τρίτων
(δηλ. γενικά πράκτορες πληρωμών ή/και θεματοφυλακής). Στόχος του καθεστώτος φόρου εξαργύρωσης είναι να
διασφαλίζει ότι παρακρατείται φόρος από τους φορολογουμένους στην Ιρλανδία κατά την είσπραξη αλλοδαπού
εισοδήματος στην Ιρλανδία. Ο φόρος εξαργύρωσης στην Ιρλανδία παρακρατείται σε ποσοστό 20%, όταν η BBI
εισπράττει μια καταβολή μερίσματος ή τόκου εκτός Ιρλανδίας για λογαριασμό πελάτη που είναι κάτοικος
Ιρλανδίας (εξαιρούνται κάποιες περιπτώσεις απαλλαγής). Ο φόρος εξαργύρωσης δεν θα πρέπει να ισχύει για
καταβολές που εισπράττονται για λογαριασμό προσώπων που δεν είναι κάτοικοι Ιρλανδίας.
Στην περίπτωση τόσο του φόρου DIRT όσο και του φόρου εξαργύρωσης στην Ιρλανδία, το ποσό που
παρακρατείται πιστώνεται έναντι της φορολογικής υποχρέωσης των πελατών στην Ιρλανδία και ενδέχεται να
είναι επιστρέψιμο στον βαθμό που υπερβαίνει τη συγκεκριμένη υποχρέωση. Για τους φορολογουμένους που
είναι φυσικά πρόσωπα, ο φόρος DIRT αντιστοιχεί στον οριστικό διακανονισμό της φορολογικής τους υποχρέωσης
στην Ιρλανδία σε σχέση με το αντίστοιχο εισόδημα από τόκους. Για τους φορολογουμένους με υψηλότερο
συντελεστή, η υποχρέωση του φόρου DIRT είναι χαμηλότερη από τον φόρο που θα έπρεπε να καταβάλλουν επί
του αντίστοιχου ποσού από τόκους που δεν εμπίπτουν στον φόρο DIRT.
Φόρος Κεφαλαιακών Κτήσεων στην Ιρλανδία
Ο Φόρος Κεφαλαιακών Κτήσεων (Capital Acquisitions Tax) στην Ιρλανδία είναι ο φόρος επί δωρεών και
κληρονομιών. Σε ό,τι αφορά τις κληρονομιές, μια κληρονομιά είναι φορολογητέα εάν (i) ο αποβιώσας ήταν
κάτοικος Ιρλανδίας κατά την ημερομηνία θανάτου ή (ii) εάν ο κληρονόμος είναι κάτοικος Ιρλανδίας κατά την
ημερομηνία κληρονομιάς ή (iii) στον βαθμό που οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο (π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί

ή/και άλλα περιουσιακά στοιχεία) περιλαμβάνεται στην κληρονομιά αποτελεί περιουσία που βρίσκεται στην
Ιρλανδία. Επομένως, οι ιδιώτες πελάτες που δεν είναι κάτοικοι Ιρλανδίας και διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό
στην BBPLC ή ομόλογα που εκδίδονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την BBPLC, τα οποία μεταβιβάζονται στην
BBI, ενδέχεται πλέον να υπόκεινται επίσης σε Φόρο Κεφαλαιακών Κτήσεων στην Ιρλανδία οι ίδιοι ή οι κληρονόμοι
τους κατά την αποδοχή της κληρονομιάς και σε σχέση με τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία.
Ο συντελεστής του Φόρου Κεφαλαιακών Κτήσεων στην Ιρλανδία είναι 33% επί των φορολογητέων
κληρονομιών, όπου η αξία του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια,
τα οποία καθορίζονται με βάση τη σχέση του κληρονόμου με τον αποβιώσαντα. Ανάλογα με το μέρος όπου
κατοικείτε εσείς ή/και οι κληρονόμοι σας, υπάρχει περίπτωση να είναι διαθέσιμη, υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις, η αποφυγή διπλής φορολόγησης ή η αποφυγή μονομερούς φορολόγησης για τους κληρονόμους
σας ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος διπλής φορολόγησης.

14. Μετά την ειδοποίηση για τη μεταβίβαση σύμφωνα με τη διαδικασία Part VII, θα πρέπει να προβώ σε
κάποιες ενέργειες ώστε να υλοποιηθεί η μεταβίβαση των τοποθετήσεών μου;
Μετά την Ακροαματική Διαδικασία Επικύρωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας Part VII και πριν από την υλοποίηση
της μεταβίβασης, η Barclays θα επικοινωνήσει μαζί σας με περαιτέρω στοιχεία και οδηγίες. Πρόθεσή μας είναι
να ελαχιστοποιήσουμε τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι πελάτες ενώ ο μηχανισμός μεταβίβασης
για τη διαδικασία Part VII επιτρέπει τη μεταβίβαση ή/και την αναδημιουργία συμβατικών σχέσεων χωρίς να
είναι απαραίτητη η υπογραφή νέων νομικών συμβάσεων («αναθεώρηση» ή «re-papering»).

15. Υπάρχουν επιπλέον έλεγχοι κατανόησης της πελατειακής βάσης (Know Your Customer – KYC) που θα
πρέπει να ολοκληρώσω στο πλαίσιο της μεταβίβασης στην BBI;
Δεν αποτελεί πρόθεση της Barclays να διεξαγάγει επιπλέον ελέγχους KYC για τους πελάτες κατά τον χρόνο της
μεταβίβασης από την BBPLC στην BBI. Στις περιπτώσεις που απαιτείται επιπλέον έλεγχος, θα
συμπεριλαμβάνεται στην επόμενη προγραμματισμένη αναθεώρηση KYC.

16. Πώς θα αλλάξει η προστασία για τις καταθέσεις και τις επενδύσεις μου, εάν οι αντίστοιχες καταθέσεις
μου μεταφερθούν από την BBPLC στην BBI;
Προστασία καταθέσεων
Επί του παρόντος, θα δικαιούστε μόνο ορισμένα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας στο πλαίσιο του Συστήματος
Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο (Financial Services Compensation Scheme
– FSCS), εάν είστε πελάτης που τηρεί επιλέξιμες καταθέσεις στην BBPLC. Οι πελάτες με επιλέξιμες καταθέσεις που
μεταβιβάζονται στην BBI δεν θα πληρούν πλέον τα κριτήρια για τα μέτρα προστασίας του FSCS. Αντ’ αυτού οι

καταθέσεις τους θα καλύπτονται από το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων στην Ιρλανδία (Deposit Guarantee
Scheme – DGS).
Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά οι τύποι καταθέσεων που καλύπτονται από το FSCS και το DGS. Εάν
πληροίτε επί του παρόντος τα κριτήρια για προστασία των καταθέσεων στο πλαίσιο του FSCS, τότε θα πληροίτε
τα κριτήρια για προστασία των καταθέσεων και στο πλαίσιο του DGS. Επισημαίνεται ότι το ποσό υπό προστασία
ανέρχεται σε 85.000 λίρες Αγγλίας στο πλαίσιο του FSCS και σε 100.000 ευρώ στο πλαίσιο του DGS.
Για έναν μικρό αριθμό πελατών που τηρούν καταθέσεις στην BBI στο πλαίσιο του DGS, αλλά τηρούν επίσης
καταθέσεις που καλύπτονται από το FSCS, οι οποίες μεταβιβάζονται στην BBI στο πλαίσιο του Προγράμματος,
θα υπάρξει μείωση στην προστασία των καταθέσεών σας ως απόρροια της μεταβίβασης των καταθέσεών σας
στην BBI. Μείωση της προστασίας θα προκύψει όταν οι καταθέσεις σας στην BBPLC μεταβιβαστούν στην BBI και
δεν θα επωφελείστε πλέον από το σύστημα FSCS σε συνδυασμό με το σύστημα DGS, όπως ισχύει προς το παρόν.
Εάν πληροίτε επί του παρόντος τα κριτήρια για την προστασία προσωρινά υψηλών καταθέσεων στο πλαίσιο
του FSCS, τότε θα πληροίτε τα κριτήρια για την προστασία προσωρινά υψηλών καταθέσεων και στο πλαίσιο
του DGS. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι το ποσό υπό προστασία είναι χαμηλότερο στο πλαίσιο του DGS συγκριτικά
με το FSCS. Το ποσό υπό προστασία ανέρχεται σε 1.000.000 λίρες Αγγλίας στο πλαίσιο του FSCS, ενώ το ποσό
υπό προστασία στο πλαίσιο του DGS ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ.
Επισημαίνεται επίσης ότι δεν ισχύει κανένα όριο για την προστασία προσωρινά υψηλών καταθέσεων όσον
αφορά προσωρινά υψηλές καταθέσεις που έχουν προκύψει από πληρωμή λόγω σωματικής βλάβης ή
ανικανότητας στο πλαίσιο του FSCS. Αντίθετα, ισχύει όριο ύψους 1.000.000 ευρώ για την προστασία προσωρινά
υψηλών καταθέσεων όσον αφορά προσωρινά υψηλές καταθέσεις που έχουν προκύψει από πληρωμή λόγω
σωματικής βλάβης ή ανικανότητας στο πλαίσιο του DGS.
FSCS στο Η.Β.
Καλύπτονται οι καταθέσεις μου;

DGS στην Ιρλανδία

Γενικά, όλοι οι τύποι καταθέσεων

Το DGS προστατεύει τους
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FSCS στο Η.Β.

DGS στην Ιρλανδία
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τοπικής αυτοδιοίκησης).
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Τι ποσό των καταθέσεών μου
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κεφαλαίου (equity release),

(β) σωματικές βλάβες,
(γ) επιδόματα αναπηρίας

II.

αφορά ποσά που

και ανικανότητας,

καταβάλλονται σε έναν

(δ) δικαστική πλάνη,

καταθέτη σε σχέση με:

(ε) καταχρηστική απόλυση,
(στ) αποχώρηση από την

(α) παροχές που

εργασία,

καταβάλλονται στο πλαίσιο

(ζ) την τέλεση γάμου ή τη

ασφαλιστηρίου

σύναψη συμφώνου

συμβολαίου,

συμβίωσης για τον

(β) αξίωση για αποζημίωση

καταθέτη,

λόγω σωματικής βλάβης,

(η) τον δικαστικό χωρισμό

(γ) κρατικά επιδόματα που

ή τη λύση του συμφώνου

καταβάλλονται λόγω

συμβίωσης,

ανικανότητας, (δ) αξίωση

(θ) συνταξιοδοτικές

αποζημίωσης για δικαστική

παροχές,

πλάνη, (ε) αξίωση

(ι) ποσά που

αποζημίωσης για

καταβάλλονται στον

καταχρηστική απόλυση,

καταθέτη σε σχέση με
παροχές που

FSCS στο Η.Β.

DGS στην Ιρλανδία

(στ) αποχώρηση από την

καταβάλλονται λόγω

εργασία (εθελουσία ή

θανάτου,

υποχρεωτική),

(ια) αξιώσεις αποζημίωσης

(ζ) τέλεση γάμου ή σύναψη

σε σχέση με τον θάνατο

συμφώνου συμβίωσης,

προσώπου ή

(η) τη λήψη διαζυγίου ή

(ιβ) κληροδότημα ή

λύση του συμφώνου

διανομή από την

συμβίωσης,

κληρονομιαία περιουσία

(θ) παροχές που

αποβιώσαντος προσώπου.

καταβάλλονται κατά τη
συνταξιοδότηση,

παρόμοια με το FCSC,

(ι) παροχές που

εξυπηρετεί με διαφορετικό

καταβάλλονται λόγω

τρόπο έναν κοινωνικό

θανάτου,

σκοπό που συνδέεται με

(ια) αξίωση αποζημίωσης

γάμο, διαζύγιο ή

σε σχέση με τον θάνατο

συνταξιοδότηση.

προσώπου ή
(ιβ) κληροδότημα ή άλλου
είδους διανομή από την
κληρονομιαία περιουσία
αποβιώσαντος προσώπου ή
III.

III.

εξυπηρετεί με διαφορετικό
τρόπο έναν κοινωνικό
σκοπό που προβλέπεται, ή
του είδους που
προβλέπεται, στο νόμο
κάποιας περιοχής του
Ηνωμένου Βασιλείου που
συνδέεται με τον γάμο, το
σύμφωνο συμβίωσης, το
διαζύγιο, τη λύση του
συμφώνου συμβίωσης, τη
συνταξιοδότηση, την
ανικανότητα, τον θάνατο
ενός φυσικού προσώπου, ή
την αγορά ή την πώληση
της μοναδικής ή της κύριας
κατοικίας ενός καταθέτη, η
οποία είναι ακίνητο χωρίς
πλήρη και αποκλειστική
κυριότητα, νομή και
κατοχή, δεν είναι
κληροδοτέο ή δεν έχει
δυνατότητα εκχώρησης
δικαιωμάτων επί του
μισθίου.

FSCS στο Η.Β.

DGS στην Ιρλανδία

Πόση προστασία μπορώ να λάβω

1.000.000 λίρες Αγγλίας, κατ'

1.000.000 ευρώ, κατ' ανώτατο, για

στην περίπτωση μιας προσωρινά

ανώτατο, για περίοδο έξι μηνών από

περίοδο έξι μηνών αφότου οι

υψηλής κατάθεσης;

την ημερομηνία κατά την οποία οι

καταθέσεις πιστωθούν σε

καταθέσεις θα πιστωθούν σε

λογαριασμό ή από τη στιγμή που οι

λογαριασμό ή από την ημερομηνία

εν λόγω καταθέσεις καταστούν

κατά την οποία οι καταθέσεις

νομικά μεταβιβάσιμες.

καθίστανται νομικά μεταβιβάσιμες.

Το όριο του 1.000.000 ευρώ ισχύει

Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα όριο

για προσωρινά υψηλές καταθέσεις

για τις προσωρινά υψηλές

που προέρχονται από πληρωμή

καταθέσεις που προέρχονται από

λόγω σωματικής βλάβης ή

πληρωμή λόγω σωματικής βλάβης ή

ανικανότητας.

ανικανότητας.

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DGS, μεταβείτε στη διεύθυνση:
https://www.depositguarantee.ie/en/what-we-cover/protected-depositors
Προστασία επενδύσεων
Εκτός από την προστασία καταθέσεων, θα πληροίτε επί του παρόντος τα κριτήρια για προστασία των
επενδύσεων στο πλαίσιο του FSCS, εάν είστε επιλέξιμος αιτών, π.χ. φυσικό πρόσωπο, καταπίστευμα,
μικρομεσαία επιχείρηση, φιλανθρωπική οργάνωση. Οι πελάτες που πληρούν τα κριτήρια για προστασία των
επενδύσεων σε σχέση με τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν με την Barclays και οι οποίοι μεταφέρονται
στην BBI, δεν θα πληρούν πλέον τα κριτήρια προστασίας επενδύσεων του FSCS, αλλά αντ’ αυτού οι επενδύσεις
τους θα καλύπτονται από το Πρόγραμμα Αποζημίωσης Επενδυτών στην Ιρλανδία (Investor Compensation
Scheme – ICS).
Εάν οι επενδύσεις σας πληρούν τα κριτήρια προστασίας στο πλαίσιο του FSCS, τότε πληρούν τα κριτήρια
προστασίας και στο πλαίσιο του ICS. Για τις μεγάλες εταιρείες, ανατρέξετε στα κατώτατα όρια που
εκφράζονται σε ευρώ στο πλαίσιο του ICS, όπως ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Ωστόσο, επισημαίνεται ότι το ποσό για την προστασία επενδύσεων είναι χαμηλότερο στο πλαίσιο του ICS
συγκριτικά με το FSCS: το 90% κατ’ ανώτατο επί του καθαρού ποσού υπό αξίωση ή 20.000 ευρώ, όποιο είναι
χαμηλότερο κατ’ άτομο ανά εταιρεία που καλύπτεται από το ICS, συγκριτικά με το ανώτατο όριο των 50.000
λιρών Αγγλίας κατ’ άτομο ανά εταιρεία που καλύπτεται από το FSCS.
FSCS στο Η.Β.
Καλύπτονται οι επενδύσεις μου;

ICS στην Ιρλανδία

Οι επενδύσεις από τα ακόλουθα

Οι επενδύσεις από τα ακόλουθα

πρόσωπα δεν πληρούν τα κριτήρια

πρόσωπα δεν πληρούν τα κριτήρια

προστασίας στο πλαίσιο του FSCS:

προστασίας στο πλαίσιο του ICS:


πιστωτικά ιδρύματα,

FSCS στο Η.Β.


ICS στην Ιρλανδία

ρυθμιζόμενες εταιρείες



εταιρείες επενδύσεων,

(συμπεριλαμβανομένων



χρηματοοικονομικά

των πιστωτικών
ιδρυμάτων και των

ιδρύματα,


εταιρειών επενδύσεων),


οργανισμούς συλλογικών

θεσμικούς πελάτες,


επενδύσεων,


συνταξιοδοτικά



οργανισμούς συλλογικών
επενδύσεων,



προγράμματα και ταμεία,


επιχειρηματικούς ή

συνταξιοδοτικά
προγράμματα ή ταμεία,

επαρχιακές, περιφερειακές,



τοπικές αρχές,

τοπικές ή δημοτικές αρχές,



μεγάλες εταιρείες [μια

μεγάλες εταιρείες [μια

εταιρεία που διαθέτει δύο

εταιρεία που διαθέτει δύο

ή περισσότερα από τα εξής:

ή περισσότερα από τα

i) κύκλο εργασιών άνω των

ακόλουθα: κύκλο εργασιών

8,8 εκατ. ευρώ, ii) συνολικό

τουλάχιστον 10,2 εκατ.

ισολογισμό άνω των 4,4

λιρών Αγγλίας, ισολογισμό

εκατ. ευρώ και iii) μέσο

που υπερβαίνει τα 5,1

αριθμό εργαζομένων που

εκατ. λίρες Αγγλίας ή

να υπερβαίνει τους 50],

περισσότερους από 50
εργαζομένους],



οργανισμούς ασφαλίσεων,



μεγάλες κοινοπραξίες,



μέλος διοικητικού



πρόσωπα των οποίων οι

συμβουλίου, διευθυντή ή

αξιώσεις απορρέουν από

ομόρρυθμο εταίρο που

συναλλαγές με πρόσωπα

είναι κάτοχος τουλάχιστον

που έχουν καταδικαστεί

του 5% του κεφαλαίου, ή

για το παράπτωμα της

τον ελεγκτή της εταιρείας

νομιμοποίησης εσόδων από

που διατηρεί τις επενδύσεις

παράνομες δραστηριότητες,

ή στενό συγγενή ή

εναλλακτικά επενδυτικά

πρόσωπο που εκπροσωπεί

κεφάλαια και οι

οποιονδήποτε από τους



διαχειριστές ή
θεματοφύλακες αυτών,




πελάτη ο οποίος έχει

μεγάλες αλληλασφαλιστικές

οποιαδήποτε ευθύνη ή

ενώσεις (mutual

εκμεταλλεύτηκε την

association),

επιδείνωση της οικονομικής

επιχειρήσεις κάλυψης

κατάστασης,

επισφαλών απαιτήσεων
(εκτός εάν το πρόσωπο
είναι φυσικό πρόσωπο),


προαναφερθέντες,


πρόσωπα που, κατά την
άποψη του FSCS, είναι
υπεύθυνα ή συνέβαλαν
στην αθέτηση πληρωμών
από την τράπεζα.

FSCS στο Η.Β.

ICS στην Ιρλανδία

Τι είναι μια προστατευμένη

To FSCS προστατεύει χρήματα και

To ICS προστατεύει χρήματα και

επένδυση;

επενδύσεις που οφείλονται ή

επενδύσεις που οφείλονται ή

ανήκουν στον πελάτη και

ανήκουν στον πελάτη και

διακρατούνται από την εταιρεία σε

διακρατούνται από την εταιρεία σε

σχέση με επενδυτικές υπηρεσίες.

σχέση με επενδυτικές υπηρεσίες.

Ως «επενδύσεις» ορίζονται γενικά οι

Ως «επενδύσεις» ορίζονται γενικά οι

επενδύσεις τίτλων ή οι επενδύσεις

επενδύσεις τίτλων ή οι επενδύσεις

βάσει συμβολαίου.

βάσει συμβολαίου.

Ακολουθούν μορφές επενδυτικών

Ακολουθούν μορφές επενδυτικών

υπηρεσιών που σχετίζονται με την

υπηρεσιών που σχετίζονται με την

επαγγελματική σας συνεργασία με

επαγγελματική σας συνεργασία με

την BBPLC:

την BBI:



Η εταιρεία συμμετέχει σε



επενδύσεις με εσάς ως

επενδυτικές εντολές για

εντολέα ή μεσάζοντα.


Οργανώνει ή

λογαριασμό σας.


πραγματοποιεί επενδυτικές




Εκτελεί εντολές σε σχέση με
επενδυτικά μέσα για

συναλλαγές για
λογαριασμό σας.

Λαμβάνει και μεταβιβάζει

λογαριασμό σας.


Διαχειρίζεται

Διαχειρίζεται τις επενδύσεις

χαρτοφυλάκια επενδυτικών

σας.

μέσων για λογαριασμό σας.

Φυλάσσει και διαχειρίζεται
τις επενδύσεις σας.



Φυλάσσει και διαχειρίζεται
τα περιουσιακά στοιχεία
σας

Έως ποιο ποσό προστατεύονται οι

Έως το ανώτατο όριο των 50.000

Έως το 90% κατ’ ανώτατο επί του

επενδύσεις μου;

λιρών Αγγλίας κατ’ άτομο ανά

καθαρού ποσού υπό αξίωση ή

εταιρεία

20.000 ευρώ, όποιο ποσό είναι
χαμηλότερο κατ’ άτομο ανά εταιρεία

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ICS, μεταβείτε στη διεύθυνση
https://www.investorcompensation.ie/_fileupload/Documents/Publications/ICCL_Information_Booklet.pdf
Εάν προβληματίζεστε για τις επιπτώσεις της Μεταβίβασης στις επιλέξιμες καταθέσεις ή επενδύσεις σας και στη
νόμιμη προστασία που σας παρέχεται, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του αρμόδιου υπευθύνου
επικοινωνίας/ιδιωτικής τραπεζικής στην Barclays κατά τον συνήθη τρόπο ή μέσω της ειδικής ομάδας μας στη
διεύθυνση ή/και στους αριθμούς τηλεφώνου που αναγράφονται στο τέλος των Συχνών Ερωτήσεων. Θα σας
εξηγήσουμε τις διαφορετικές επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας σε σχέση με την αλλαγή στο καθεστώς
προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής να αποσύρετε τις καταθέσεις/επενδύσεις σας χωρίς πρόστιμο,
κατά περίπτωση.

17. Είμαι πελάτης, και ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μου θα μεταβιβαστούν από
την BBPLC ή/και την BCSL στην BBI. Εάν θέλω να υποβάλω καταγγελία εναντίον της BBI σε έναν
επίσημα αναγνωρισμένο διαμεσολαβητή σχετικά με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μου, θα
διαφέρουν τα δικαιώματά μου και τα οφέλη αποζημίωσης σε σχέση με την τρέχουσα θέση μου;
Εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σας έχουν μεταβιβαστεί στην BBI, το καθεστώς διαμεσολαβητή που διέπει τις
καταγγελίες πελατών θα αλλάξει από την Υπηρεσία Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή στο Ηνωμένο
Βασίλειο (Financial Ombudsman Service – FOS), στην οποία υπόκεινται η BBPLC και η BCSL, σε ένα καθεστώς
που θα διέπει την BBI, δηλαδή στον Διαμεσολαβητή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Συντάξεων στην
Ιρλανδία (Financial Services and Pensions Ombudsman – FSPO). Παρότι η διαδικασία και τα μέτρα προστασίας
σε σχέση με τις καταγγελίες στο πλαίσιο και των δύο καθεστώτων είναι στην ουσία παρεμφερή, παραθέτουμε
στη συνέχεια μια συνοπτική παρουσίαση ορισμένων βασικών σημείων που αφορούν το FSPO και το FOS.
FSPO
Οι επιλέξιμοι Πελάτες της BBI («καταναλωτές»)1 μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στο FSPO, αφού πρώτα
επιδιώξουν την επίλυση του ζητήματος απευθείας με τον πάροχο της υπηρεσίας. Προτού παραπέμψει μια
καταγγελία στο FSPO, ο πελάτης πρέπει να δώσει στον πάροχο της υπηρεσίας την ευκαιρία να επιλύσει
απευθείας το ζήτημα, και ο πάροχος της υπηρεσίας έχει 40 εργάσιμες ημέρες στη διάθεσή του από την
ημερομηνία κοινοποίησης του ζητήματος ώστε να το διερευνήσει και να επιχειρήσει την επίλυσή του. Εάν δεν
υπάρξει καμία συμφωνία για την επίλυση, ο πάροχος της υπηρεσίας πρέπει να ενημερώσει τον καταναλωτή
για το δικαίωμά του να υποβάλει καταγγελία στο FSPO. Δεν χρεώνεται καμία επιβάρυνση στους
αντισυμβαλλομένους που υποβάλουν καταγγελία στο FSPO. Εάν η καταγγελία γίνει δεκτή, το FSPO δύναται να
ορίσει χρηματική αποζημίωση ή/και να δώσει εντολή στον πάροχο της υπηρεσίας να πράξει κάποιο από τα
εξής: (i) να επανεξετάσει, να διορθώσει, να περιορίσει ή να αλλάξει τη συμπεριφορά στην οποία οφειλόταν η
καταγγελία ή οι συνέπειές της, (ii) να αιτιολογήσει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά ή (iii) να αλλάξει την
πρακτική του σε σχέση με τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Μια χρηματική αποζημίωση μπορεί να σχετίζεται με
τη ζημία, τη δαπάνη ή την αναστάτωση που προκάλεσε η συμπεριφορά, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της
καταγγελίας. Η μέγιστη χρηματική αποζημίωση που μπορεί να ορίσει το FSPO ανέρχεται σε 500.000 ευρώ. Οι
καταγγελίες προς το FSPO πρέπει κατά κανόνα να υποβάλλονται εντός έξι ετών από τη συμπεριφορά που
οδήγησε στην καταγγελία.

1

Οι καταναλωτές που μπορούν να απευθυνθούν στο FSPO για την υποβολή καταγγελίας περιλαμβάνουν τις

εξής κατηγορίες: i) ιδιώτες ή ii) με την επιφύλαξη συγκεκριμένων περιορισμών στον κύκλο εργασιών, οι
ακόλουθες κατηγορίες προσώπων: α. ανώνυμες εταιρείες, β. ελεύθεροι επαγγελματίες, γ. καταπιστεύματα, δ.
ενώσεις, ε. φιλανθρωπικές οργανώσεις ή στ. κοινοπραξίες.

FOS
Σύμφωνα με το FOS, οι επιλέξιμοι πελάτες της BBPLC και της BCSL («καταναλωτές»)2 μπορούν να υποβάλουν
καταγγελία στο FOS και δεν χρεώνεται καμία επιβάρυνση. Προτού παραπέμψει μια καταγγελία στο FOS, ο
πελάτης πρέπει να δώσει στον πάροχο της υπηρεσίας την ευκαιρία να επιλύσει απευθείας το ζήτημα και ο
πάροχος της υπηρεσίας διαθέτει οκτώ εβδομάδες από την ημερομηνία κοινοποίησης του ζητήματος ώστε να
το διερευνήσει και να επιχειρήσει την οριστική επίλυσή του. Εάν δεν υπάρξει καμία συμφωνία για την επίλυση,
τότε ο πάροχος της υπηρεσίας πρέπει να ενημερώσει τον καταναλωτή για το δικαίωμά του να υποβάλει
καταγγελία στο FOS. Εάν η καταγγελία γίνει δεκτή, το FOS δύναται να παρέχει τα ακόλουθα μέσα
αποκατάστασης: (i) να ορίσει χρηματική αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένου ενός επιπλέον ποσού στην
αποζημίωση για τους τόκους επί της αποζημίωσης από μια ημερομηνία που καθορίζεται στην αποζημίωση),
(ii) να ορίσει αποζημίωση για τα εύλογα έξοδα τυχόν επαγγελματιών συμβούλων με τα οποία επιβαρύνθηκε ο
αντισυμβαλλόμενος κατά την υποβολή της καταγγελίας ή (iii) να απαιτήσει από τον πάροχο της υπηρεσίας να
προβεί στις ανάλογες ενέργειες σε σχέση με τον αντισυμβαλλόμενο που υπέβαλε την καταγγελία, τις οποίες το
FOS θεωρεί δίκαιες και ενδεδειγμένες. Η μέγιστη χρηματική αποζημίωση που μπορεί να ορίσει το FOS
ανέρχεται σε 150.000 λίρες Αγγλίας. Οι καταγγελίες προς το FOS πρέπει να λαμβάνονται (i) εντός έξι ετών μετά
το καταγγελόμενο γεγονός ή, σε περίπτωση που ληφθούν αργότερα, εντός 3 ετών από την ημερομηνία κατά
την οποία ο αντισυμβαλλόμενος που υποβάλλει το παράπονο αντιλήφθηκε (ή θα όφειλε εύλογα να είχε
αντιληφθεί) ότι συνέτρεχε λόγος για την υποβολή καταγγελίας και (ii) εντός 6 μηνών από την τελική απάντηση
του παρόχου της υπηρεσίας προς τον καταναλωτή, εκτός εάν η αδυναμία συμμόρφωσης με τα
προαναφερόμενα χρονικά περιθώρια οφειλόταν σε εξαιρετικές συνθήκες.

18. Πώς μπορώ να εναντιωθώ στη διαδικασία Part VII;
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σε σχέση με το Πρόγραμμα, σας προτείνουμε να
επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης για το Brexit ή/και τον προσωπικό σας υπεύθυνο εξυπηρέτησης
λογαριασμού. Εάν πιστεύετε ότι το Πρόγραμμα μπορεί να σας επηρεάσει αρνητικά, έχετε το δικαίωμα να
εναντιωθείτε στο Πρόγραμμα και να παραστείτε στην Ακροαματική Διαδικασία Επικύρωσης, κατά την οποία
ζητείται από το Δικαστήριο να εγκρίνει το Πρόγραμμα. Μπορείτε να μας στείλετε επιστολή εάν δεν σκοπεύετε
να παραστείτε στην ακροαματική διαδικασία, και εμείς θα φροντίσουμε οι ενστάσεις σας να ακουστούν στο
Δικαστήριο.
Κατά την εξέταση της ενδεχόμενης έγκρισης του Προγράμματος, το Δικαστήριο θα συνεκτιμήσει εάν το
Πρόγραμμα έχει αρνητικό αντίκτυπο σε εσάς ή οποιονδήποτε άλλο. Εάν σκοπεύετε να εναντιωθείτε στο
Πρόγραμμα, θα ήταν χρήσιμο, αλλά όχι υποχρεωτικό, να μας παρείχατε στοιχεία σχετικά με την ένστασή σας
και τη γραπτή δήλωσή σας ή στοιχεία σχετικά με την πρόθεσή σας να παραστείτε ή να εκπροσωπηθείτε στην
ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου. Παρακαλούμε να μας παρέχετε τα συγκεκριμένα στοιχεία,
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Οι καταναλωτές που μπορούν να απευθυνθούν στο FOS για την υποβολή καταγγελίας περιλαμβάνουν: i)

ιδιώτες ή ii) μικρές επιχειρήσεις (δηλ. ορισμένες εταιρείες, φιλανθρωπικές οργανώσεις ή καταπιστεύματα με
περιορισμούς στον κύκλο εργασιών).

κατά προτίμηση τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από τις 22 Ιανουαρίου 2019, εγγράφως και
ταχυδρομικώς προς την ακόλουθη διεύθυνση:
Barclays Brexit Part VII
1 Churchill Place
London
E14 5HP
Η Barclays θα επιβεβαιώσει και θα απαντήσει γραπτώς σε όλες τις ενστάσεις που θα λάβουμε. Η Barclays θα
καταθέσει επίσης στο δικαστήριο προς εξέταση στοιχεία για όλες τις ενστάσεις που έλαβε στο πλαίσιο της
απόφασης για το Πρόγραμμα, καθώς και στην PRA και στην FCA.
Μπορείτε επίσης να υποβάλετε ένσταση απευθείας στα Δικαστήρια Εταιρειών και Ιδιοκτησίας (Business and
Property Courts) της Αγγλίας και της Ουαλίας. Η κατάθεση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά (βλ. οδηγίες στη
διεύθυνση https://www.gov.uk/guidance/ce-file-system-information-and-support-advice) ή γραπτώς στη
διεύθυνση:
The Business and Property Courts of England and Wales
Rolls Building
7 Rolls Building
Fetter Lane
London
EC4A 1NL
Θα πρέπει να αναφέρεται η υπόθεση υπ’ αριθμόν CR-2018-008846.
Η Barclays θα σας κρατάει ενήμερους για τυχόν αλλαγές στις ημερομηνίες της δικαστικής διαδικασίας μέσω της
διαδικτυακής τοποθεσίας της Barclays στη διεύθυνση home.barclays/about-barclays/preparing-for-brexit.html.

Εάν έχετε άλλες απορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον προσωπικό σας Υπεύθυνο Ιδιωτικής
Τραπεζικής.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο καθίστανται διαθέσιμες από την Barclays
αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Η Barclays δεν θα υποχρεούται, επειδή κατέστησε διαθέσιμες τις
πληροφορίες στο παρόν έγγραφο, να παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες συμβουλευτικής για χρηματοοικονομικά
θέματα ούτε να πωλήσει, να αγοράσει, να επενδύσει ή να ασφαλίσει οποιουσδήποτε τίτλους ή να δανείσει
χρηματικά ποσά ή να παρέχει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση, διευκόλυνση, προϊόν, λύση ή υπηρεσία για τη
διαχείριση κινδύνου, ούτε δηλώνει η Barclays, επειδή παρείχε τις πληροφορίες στο παρόν έγγραφο, ότι θα είναι
δυνατόν η Barclays να παρέχει, να οργανώσει ή να αναλάβει οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες
υπηρεσίες, δραστηριότητες, προϊόντα ή λύσεις. Η Barclays δεν παρέχει, και δεν παρείχε, καμία επενδυτική
συμβουλή ή προσωπική σύσταση με το παρόν έγγραφο σε σχέση με τα ζητήματα που περιγράφονται στο
παρόν και δεν είναι υπεύθυνη να παρέχει ή να οργανώσει την παροχή οποιωνδήποτε εξειδικευμένων
συμβουλών, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών ή υπηρεσιών για θέματα νομικά, κανονιστικά, διαρθρωτικά,
αναλογιστικά, λογιστικά, ελεγκτικών μοντέλων ή φορολογικά, σε σχέση με τα ζητήματα που περιγράφονται
στο παρόν έγγραφο. Επιπλέον, κανένα στοιχείο στο παρόν έγγραφο δεν συνιστά ή θα πρέπει να
εκλαμβάνεται ως συμβουλή για θέματα νομικά, φορολογικά, λογιστικά ή κανονιστικά, και θα πρέπει να
απευθύνεστε στον προσωπικό σας επαγγελματία σύμβουλο όποτε το κρίνετε σκόπιμο. Επίσης, μπορεί να μην
αφορούν όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο εσάς ή κάθε πτυχή της
επαγγελματικής σας συνεργασίας με την Barclays.

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρατίθενται σε οποιοδήποτε σημείο του παρόντος εγγράφου
επιτελούν αποκλειστικά ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν πρόβλεψη για την παρούσα ή τη
μελλοντική χρηματοοικονομική κατάσταση ή απόδοση της Barclays Bank PLC ή οποιασδήποτε άλλης οντότητας
του Ομίλου εταιρειών Barclays, ενώ υπόκεινται σε αλλαγές. Οι σχετικές διευκρινιστικές χρηματοοικονομικές
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε υποδείξεων αναφορικά με συνολικά στοιχεία ενεργητικού,
εισοδήματα, χρηματοδοτήσεις, εκτιμήσεις ισολογισμού και δείκτες, έχουν καταρτιστεί σε προσωρινή βάση και
δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να διαμορφώνουν μια άποψη
βάσει μοντέλου (συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων) με βάση τις παραδοχές κατά τον τρέχοντα
σχεδιασμό της Barclays. Επιπρόσθετα και σε ό,τι αφορά τυχόν χρηματοοικονομικές ή λειτουργικές προβλέψεις
και αναλύσεις που περιλαμβάνονται στις πληροφορίες στο παρόν έγγραφο, η Barclays θεωρεί ότι μπορούν να
επιτευχθούν και έχουν καταρτιστεί με εύλογο και κατάλληλο τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζουν τις
πληροφορίες, τις εκτιμήσεις και τις απόψεις που είναι διαθέσιμες τη δεδομένη χρονική περίοδο σχετικά με τη
μελλοντική χρηματοοικονομική και λειτουργική απόδοση σε συνάρτηση με τα ζητήματα που περιγράφονται
στο παρόν.

Οι επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) (Brexit) είναι ακόμη
άγνωστες και η έκβαση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ε.Ε. και στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδεχομένως να
καταστήσει επιτακτική για την Barclays την αναθεώρηση της στρατηγικής σχεδιασμού της. Επομένως, η

Barclays ενδέχεται να αναθεωρήσει ή να τροποποιήσει τη θέση της ή να αλλάξει τα σχέδιά της. Επίσης, η
ικανότητα της Barclays να υλοποιήσει τα τρέχοντα σχέδιά της εξαρτάται από την έγκριση τρίτων,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της έγκρισης από τη ρυθμιστική αρχή, της έγκρισης από το Δικαστήριο και
της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης, και, κατ’ επέκταση, υπόκεινται σε τροποποιήσεις που μπορεί να είναι
σημαντικές. Από αυτή την άποψη, οι πληροφορίες που παρέχονται σε εσάς με το παρόν έγγραφο υπόκεινται
σε τροποποιήσεις, και οι σχετικές τροποποιήσεις ενδέχεται να είναι σημαντικές ανάλογα με την τελική
συμφωνία που θα επιτευχθεί ανάμεσα στην Ε.Ε. και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και ανάλογα με τις εγκρίσεις
τρίτων.
Οι πληροφορίες που παρέχονται με το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζουν την απάντηση της Barclays για το
Brexit, κατά την ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης του παρόντος εγγράφου. Η Barclays δεν αναλαμβάνει
καμία υποχρέωση να παρέχει οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες ή να επικαιροποιεί οποιεσδήποτε από τις
πληροφορίες ή τα συμπεράσματα περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο ή να διορθώνει οποιεσδήποτε
ανακρίβειες ενδέχεται να προκύψουν. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο καταρτίστηκαν με βάση στοιχεία
και δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από δημοσιευμένες πηγές και, κατά περίπτωση, είναι προϊόν εργασίας της
Barclays σε σχέση με τα ζητήματα που αναλύονται στις αντίστοιχες ενότητες του παρόντος εγγράφου, και σε
κάθε περίπτωση πριν από ή κατά την ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης του παρόντος εγγράφου. Η
Barclays βασίστηκε στο ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες προήλθαν από τρίτους ή δημόσιες πηγές είναι πλήρεις,
ορθές, αμερόληπτες, ακριβείς και όχι παραπλανητικές. Η Barclays δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση, ρητή ή
έμμεση, σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη λογική των πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων
των προβλέψεων και των παραδοχών) που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο, ανεξάρτητα από το εάν
ελήφθησαν ή βασίστηκαν σε τρίτους ή δημόσιες πηγές ή διαφορετικά. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο
ισχύουν κατά την ημερομηνία της πιο πρόσφατης επικαιροποίησης του παρόντος εγγράφου και μπορεί να μην
είναι τελικές, βασίζονται σε στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην Barclays κατά την ημερομηνία της πιο
πρόσφατης επικαιροποίησης του παρόντος εγγράφου, εξαρτώνται από οποιεσδήποτε παραδοχές
περιλαμβάνονται στο παρόν και υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς ειδοποίηση.

Με τον όρο «Barclays» νοείται οποιαδήποτε οντότητα εντός του Ομίλου εταιρειών Barclays, όπου «Όμιλος
Barclays» σημαίνει η Barclays Bank PLC, η Barclays PLC και κάθε θυγατρική, συνδεδεμένη εταιρεία, τελική
ελέγχουσα εταιρεία συμμετοχών, καθώς και τις θυγατρικές της εταιρείας συμμετοχών. Η Barclays Bank PLC έχει
λάβει άδεια λειτουργίας από την Αρχή Προληπτικής Εποπτείας (Prudential Regulation Authority) και τελεί υπό
την εποπτεία της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας (Financial Conduct Authority) και την Prudential
Regulation Authority, ενώ είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου (London Stock Exchange). Η
Barclays Bank PLC είναι εγγεγραμμένη στην Αγγλία με αριθμό 1026167 και διατηρεί την έδρα της στη
διεύθυνση 1 Churchill Place, London E14 5HP.

