Over FSCS
FSCS beschermt consumenten wanneer financiële dienstverlenende bedrijven failliet gaan. Het is het
compensatieprogramma voor klanten van door het Verenigd Koninkrijk geautoriseerde financiële
dienstverlenende bedrijven. Sinds 2001 hebben we miljoenen mensen geholpen en miljarden ponden
uitbetaald.
Wij kunnen klanten compenseren als een bedrijf geen handel meer drijft of over onvoldoende activa
beschikt om claims uit te betalen. We noemen dit 'in verzuim zijn'.
Om te weten te komen of een bedrijf al in verzuim is, bezoekt u onze pagina voor het zoeken naar
bedrijven die in verzuim zijn. Ook als het bedrijf niet voorkomt in de lijst, kunt u nog steeds een claim
indienen.
Wat dekken we?
We dekken zaken gedaan door bedrijven die geautoriseerd zijn door de Financial Services Authority
(FCA, Autoriteit Financiële Diensten) en Prudential Regulation Authority (PRA, Autoriteit inzake
Prudentiële Regelgeving).
De FCA en de PRA zijn de onafhankelijke financiële waakhonden van het Verenigd Koninkrijk die
werden opgericht door de overheid om de financiële diensten van het Verenigd Koninkrijk te reguleren
en de rechten van consumenten te beschermen. We dekken mogelijk Europese bedrijven geautoriseerd
door regelgevende instanties van de thuisstaat die in het Verenigd Koninkrijk werken.
De FSCS beschermt de volgende:



deposito's,



beleggingsbedrijf,



woningfinanciering (voor ondernemingen vanaf 31 oktober 2004),



verzekeringspolissen en



verzekeringsmakelaardij voor ondernemingen vanaf 14 januari 2005. We beschermen ook de hiermee
verband houdende reisverzekering wanneer bedrijven zoals reisbureaus en reisorganisatoren de polis
verkopen bij een vakantie of andere hiermee verband houdende ondernemingen vanaf 1 januari 2009.
Het programma werd in het leven geroepen onder de Financial Services and Markets Act 2000 en trad
in werking op 1 december 2001. We dekken nog steeds claims van voor deze datum.
FSCS is gratis voor consumenten en is onafhankelijk van de overheid en de financiële sector.
Zijn er beschermingsgrenzen?
De FCA en de PRA besturen onze bescherming en bepalen onze compensatie limieten en
voorschriften. De voorschriften van de PRA dekken claims die verband houden met deposito's en
levens- en algemene verzekeringspolissen. Deze voorschriften staan in de paragrafen 'Bescherming
van deposanten' en Bescherming van polishouders' van het PRA-regelboek.

De voorschriften van de FCA dekken claims die verband houden met een ander soort ondernemingen
die we hierboven vermeld hebben en deze zijn terug te vinden in de paragraaf 'Schadeloosstelling' van
het FCA-handboek.
FSCS dekt de Kanaaleilanden of het eiland Man niet, hoewel er uitzonderingen bestaan voor
verzekeringsclaims.

