Σχετικά με το FSCS (Σύστημα Αποζημίωσης στον
Τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών)
Το FSCS προστατεύει τους καταναλωτές όταν οι εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
αποτυγχάνουν [ή χρεοκοπούν]. Είναι το σύστημα αποζημίωσης για πελάτες εγκεκριμένων εταιρειών παροχής
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου. Από το 2001 έχουμε βοηθήσει εκατομμύρια
ανθρώπους και έχουμε καταβάλλει δισεκατομμύρια λίρες.
Μπορούμε να αποζημιώνουμε πελάτες εάν μια επιχείρηση έχει σταματήσει να εμπορεύεται ή δεν διαθέτει αρκετά
περιουσιακά στοιχεία για να καταβάλλει πληρωμές για απαιτήσεις που πραγματοποιούνται εναντίον της. Αυτό το
γεγονός το αποκαλούμε “κήρυξη σε έκπτωση (αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων)” (‘in default’).
Για να μάθετε αν μια επιχείρηση βρίσκεται ήδη σε έκπτωση (αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της),
επισκεφτείτε την σελίδα μας με τις εταιρείες που βρίσκονται σε έκπτωση (αδυναμία εκπλήρωσης των
υποχρεώσεών τους). Μπορείτε ακόμα να υποβάλλετε μια απαίτηση εάν η επιχείρηση δεν είναι καταχωρημένη.
Τι καλύπτουμε;
Καλύπτουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες που διεξάγονται από επιχειρήσεις εγκεκριμένες από την Αρχή
Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς / Financial Conduct Authority (FCA), και την Αρχή Προληπτικής Εποπτείας των
Τραπεζών / Prudential Regulation Authority(PRA).
Η FCA και η PRA είναι οι ανεξάρτητοι οικονομικοί φύλακες του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν συσταθεί από την
κυβέρνηση για την ρύθμιση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου και την προστασία
των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Μπορούμε να καλύπτουμε Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εγκεκριμένες από
ρυθμιστικές αρχές του κράτους εγκατάστασης που λειτουργούν στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Το FSCS προστατεύει τα παρακάτω:
καταθέσεις,
επενδυτικές δραστηριότητες,
αρχική χρηματοδότηση (για επιχειρήσεις από 31 Οκτωβρίου 2004),
ασφαλιστήρια συμβόλαια, και
μεσιτεία ασφαλίσεων για επιχειρήσεις από τις 14 Ιανουαρίου 2005. Επίσης, προστατεύουμε συνδεόμενη
ασφαλιστική ταξιδιωτική κάλυψη, όπου εταιρείες όπως ταξιδιωτικές επιχειρήσεις και πάροχοι πακέτων διακοπών
που πωλούν το συμβόλαιο μαζί με τις διακοπές ή άλλα συναφή ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους από την 1 η
Ιανουαρίου 2009.
Το Σύστημα συστάθηκε στο πλαίσιο του περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών Νόμου του 2000
(Financial Services and Markets Act 2000) και τέθηκε σε λειτουργία την 1η Δεκεμβρίου 2001. Εξακολουθούμε να
καλύπτουμε απαιτήσεις προγενέστερες της ημερομηνίας αυτής.
Το FSCS είναι δωρεάν για τους καταναλωτές και είναι ανεξάρτητο από την κυβέρνησης και τον χρηματοπιστωτικό
κλάδο.
Υπάρχουν όρια προστασίας;
Η FCA και η PRA διέπουν την προστασία μας και ορίζουν τα όρια των αποζημιώσεών μας και τους κανόνες. Οι
κανόνες της PRA καλύπτουν απαιτήσεις σχετικά με καταθέσεις και ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και γενικής
ασφάλισης. Οι κανόνες αυτοί βρίσκονται στις ενότητες Προστασία Καταθετών (Depositor Protection) και
Προστασία Ασφαλιζομένων (Policyholder Protection) του PΕγχειριδίου Κανόννων της PRA.
Οι κανόνες της FCA καλύπτουν απαιτήσεις σχετικά με τα άλλα είδη επιχειρήσεων που έχουμε αναφέρει παραπάνω
και μπορείτε να τους βρείτε στην ενότητα Αποκατάσταση-Αποζημίωση του Εγχειριδίου της FCA.
Το FSCS δεν καλύπτει τις Αγγλονορμανδικές Νήσους ή την Νήσο του Μαν, αν και υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις
για τις απαιτήσεις από ασφάλειες.

