FSCS Hakkında
Finansal Hizmetler Tazminat Planı (FSCS), finansal hizmet firmaları başarısız olduğunda [veya iflas
ettiğinde] tüketicileri koruyan bir plandır. Birleşik Krallık tarafından yetkilendirilmiş finansal hizmet
firmalarının müşterilerine yönelik bir tazminat programıdır. 2001'den bu yana milyonlarca insana
yardım ettik ve milyarlarca Sterlin ödedik.
Bir firma ticari faaliyetlerini durdurduğunda veya aleyhindeki tazminat taleplerini karşılayacak yeterli
varlığı olmaması durumunda müşterileri tazmin edebiliriz. Bunu "temerrüte düşmek" olarak
adlandırıyoruz.
Bir firmanın halihazırda temerrütte olup olmadığını görmek için mütemerrit firma arama sayfamızı
ziyaret ediniz. Firma listede yer almasa dahi talepte bulunabilirsiniz.
Neleri sigorta kapsamına alıyoruz?
Finansal Hizmetler Kurumu (FCA) ve İhtiyati Düzenleme Kurumunca (PRA) yetkilendirilen firmalar
tarafından gerçekleştirilen işleri sigorta kapsamına alıyoruz.
FCA ve PRA, Birleşik Krallık'ın finansal hizmetlerini düzenlemek ve tüketicilerin haklarını korumak
amacıyla hükümet tarafından oluşturulmuş gözlemcilerdir. Birleşik Krallık'ta çalışan ev sahibi ülke
düzenleyicileri tarafından yetkilendirilmiş Avrupa firmalarını sigorta kapsamına alabiliriz.
FSCS aşağıdakileri koruma altına almaktadır:



mevduatlar,



yatırım şirketleri,



konut finansmanı (31 Ekim 2004'den itibaren şirketler için),



sigorta poliçeleri, ve



sigorta aracılığı 14 Ocak 2005'den itibaren şirketler için. Ayrıca 1 Ocak 2009 itibariyle seyahat veya
tatil şirketleri gibi şirketlerin, tatilin yanında tatil veya işle ilgili sair seyahatler için sigorta poliçesi
satmaları halinde bunlara ilişkin seyahat sigortalarını da koruyoruz.
Plan, 2000 tarihli Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunu kapsamında düzenlenmiş ve 1 Aralık 2001
tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu tarihten önceki tazminat talepleri de halen kapsam dahilindedir.
FSCS tüketiciler için ücretsizdir ve hükümetten ve finans sektöründen bağımsızdır.
Koruma limitleri var mı?
FCA ve PRA koruma şeklimizi yönetir ve tazminat limitlerimizi ve kuralları belirler. PRA'nın kuralları,
mevduatlar ve hayat ve genel sigorta poliçeleri ile ilgili tazminat taleplerini kapsar. Bu kurallar PRA
Kural Kitabının Mevduat Sahiplerinin Korunması ve Poliçe Sahibinin Korunması bölümlerinde yer
almaktadır.
FCA'nın kuralları yukarıda belirttiğimiz sair iş tiplerine ilişkin tazminat taleplerini kapsar ve FCA
Kılavuzunun Tazminat bölümünde yer alır.
FSCS, sigorta tazminat talepleri için bazı istisnalar olsa da, Manş Adaları ve Man Adasını kapsamaz.

