Tämä versio käyttöehdoistamme on voimassa 8. heinäkuuta 2022 alkaen. Jos haluat nähdä
8. heinäkuuta 2022 saakka voimassa olevat käyttöehdot, klikkaa tästä.

Tilaus
Tilauksen hinta
● Ilmainen.

Rahan lisääminen
Rahan lisääminen
● Ilmainen.
Jos lisäät rahaa kortilla, jota ei ole myönnetty ETA-alueella (esim. yhdysvaltalaisella
kortilla), tai lisäät rahaa kaupallisella kortilla, voimme veloittaa pienen maksun
kustannustemme kattamiseksi.

Kortti
Ensimmäinen Revolut-kortti
● Ilmainen (toimitusmaksu veloitetaan).

Revolut-varakortit
● 6 € varakorttia kohden (toimitusmaksu veloitetaan).

Räätälöity kortti (suunnittele oma korttisi Revolut-sovelluksessa)
● Räätälöidyt kortit ovat saatavilla vain Plus-, Premium- ja Metal-suunnitelmien
käyttäjille. Tämä ominaisuus on käytössä vain korttien saatavuuden mukaan.

Erikoiskortti
● Kortin hinta vaihtelee versiosta riippuen (toimitusmaksu veloitetaan). Jos tarvitset
uuden kortin vanhan erikoiskorttisi tilalle ja korttia on edelleen saatavilla, sinun on
maksettava sama hinta uudelleen.

Revolut-korttien toimitusmaksu
● Näytämme sinulle vakio- tai pikatoimituksen hinnat ennen kortin tilaamista
Revolut-sovelluksessa. Toimitusmaksu voi vaihdella sen mukaan, minne kortti
lähetetään.

Virtuaaliset Revolut-kortit
● Ilmainen.

Kulutus
Pankkiautomaattinostot
● Enintään viisi pankkiautomaattinostoa tai nostot 200 euron arvosta kuluvan
kuukauden aikana (kumpi täyttyy ensin) ovat ilmaisia. Tämän jälkeen nostoista
veloitetaan. Veloitettava hinta on 2 % nostosummasta mutta kuitenkin vähintään
1 € per nosto.

Lähetys
Tällä sivulla kerrotaan maksuista, jotka voit lähettää ilmaiseksi
Standard-suunnitelmassa, sekä kaikista muista maksuista veloitettavista hinnoista.
Kerromme sinulle Revolut-sovelluksessa ennen maksujen tekemistä, jos niistä
veloitetaan.

Pikasiirrot muille Revolut-käyttäjille
● Ilmainen. Tämä tarkoittaa mitä tahansa pikasiirtoa kenelle tahansa Revolutkäyttäjälle ympäri maailman.

Paikalliset maksut
● Ilmainen. Tämä tarkoittaa perusvaluutallasi tehtyjä maksuja, jotka lähetetään
omassa maassasi sijaitsevalle tilille.

Maksut yhtenäisellä euromaksualueella (SEPA)
● Ilmainen. Tämä tarkoittaa euromaksuja, jotka lähetetään oman maasi ulkopuolella
mutta kuitenkin yhtenäisellä euromaksualueella (SEPA) sijaitsevalle tilille.
Ruotsalaisten asiakkaiden kohdalla tämä sisältää myös samat maksut, joiden
valuuttana on Ruotsin kruunu. Romanialaisten asiakkaiden kohdalla tämä sisältää
myös samat maksut, joiden valuuttana on Romanian leu.

Korttisiirrot
Korttisiirroista veloitetaan palkkio.
● Korttisiirto tarkoittaa maksua, joka ohjataan tuetulle Revolutin ulkopuoliselle
korttinumerolle Revolut-sovelluksessa. Tämä palkkio lasketaan reaaliajassa ja
kerrotaan sinulle sovelluksessa ennen maksun vahvistamista. Palkkion tarkka
määrä riippuu transaktiosta (esimerkiksi kuinka paljon rahaa lähetät ja minne). Voit
myös tutustua reaaliaikaisiin hintoihimme täällä.

Kaikki muut kansainväliset maksut
● Kansainvälisistä maksuista veloitetaan.
● Tämä hinta lasketaan reaaliajassa ja kerrotaan sinulle sovelluksessa ennen
maksun tekemistä. Voit myös tutustua reaaliaikaisiin hintoihimme täällä. Tarkka
hinta riippuu siitä, millä valuutalla ja minne olet lähettämässä maksua, mutta
enimmäishinnoillemme on asetettu raja.
● Tämä koskee mitä tahansa kansainvälisiä maksuja (lukuun ottamatta edellä
kuvattuja yhtenäiselle euromaksualueelle tehtyjä maksuja).

Valuutanvaihto
Kun käytät Revolutia valuutanvaihtoon, käytämme yksinkertaista ja läpinäkyvää
hinnoittelua:
● Saat todellisen valuuttakurssin.
● Lisäämme pienen läpinäkyvän valuutanvaihtopalkkion (jos veloitetaan).
● Näet kokonaishinnan ilman piilotettuja lisämaksuja tai yllätyksiä.

Tämä hinnoittelu koskee valuutanvaihtoja rahavaluutoissa. Tästä on kerrottu tarkemmin
jäljempänä.
Joudut maksamaan tätä suuremman hinnan vain silloin, jos ylität suunnitelmaasi
määritellyn valuutanvaihdon kohtuullisen käytön rajan. Jos näin käy, rajan ylittävistä
maksuista veloitetaan valuutanvaihdon kohtuullisen käytön periaatteen mukainen hinta.
Kaikki suunnitelmamme sisältävät vähintään 1 000 euron valuutanvaihdot kuukausittain
ilman, että joudut maksamaan valuutanvaihdon kohtuullisen käytön periaatteenmukaisen
hinnan. Standard- ja Plus-suunnitelmissa valuutanvaihdoista veloitetaan tämän summan
jälkeen valuutanvaihdon kohtuullisen käytön periaatteen mukainen 0,5 %:n hinta. Voit
välttää tämän kokonaan päivittämällä Premium- tai Metal- suunnitelmaan (jos et ole jo
tehnyt niin), joissa valuutanvaihdon kohtuulliselle käytölle ei ole asetettu rajoja.
Kaikissa tapauksissa summa ja mahdollisesti veloitettava hinta näytetään erikseen
sovelluksessa kokonaiskustannuksen yhteydessä ennen valuutanvaihtoa. Voit tutustua
hintoihin, verrata niitä kilpailijoidemme vastaaviin ja päättää, kelpaako kokonaishinta
sinulle vai ei – uskomme, että kelpaa.

Rahavaluuttojen vaihto
Kun käytät Revolutia valuutanvaihtoon, käytämme yksinkertaista ja läpinäkyvää
hinnoittelukaavaamme kurssi + hinta (jos veloitetaan) = kokonaissumma.
Käytämme todellista valuuttakurssia valuutanvaihdoissa. ”Todellinen” kurssi voi tarkoittaa
eri asioita eri ihmisille (ja siitä voidaan puhua eri nimillä, kuten ”pankkien välisenä”
kurssina). Todellisuudessa niin moni taho vaihtaa rahavaluuttaa monilla eri markkinoilla,
ettei ole olemassa yhtä ainoaa yleispätevää valuuttakurssia. Revolutilla todellinen
valuuttakurssi tarkoittaa niitä osto- ja myyntihintoja, jotka olemme määrittäneet erilaisista
itsenäisistä lähteistä saamiemme valuuttamarkkinoidentietosyötteiden perusteella. Kyse
on muuttuvasta vaihtokurssista (eli jatkuvasti vaihtuvasta vaihtokurssista). Taatusti
ihastut siihen.

Veloittamamme hinta (jos veloitetaan) on kertahinta rahavaluutan muunnoista. Kyse on
muuttuvasta hinnasta, joka siis muuttuu kyseisen valuutanvaihdon parametreista riippuen
(mitä vaihdat ja milloin). Näet sovelluksessa hinnan sekä sen, miten se muodostuu. Se
kattaa seuraavat asiat:
● Harvinaisen valuutan vaihto. Tämä kattaa harvinaisten tai rajoitettujen
valuuttojen kaupasta meille aiheutuneet kulut ja riskit.
● Vaihto markkinoiden ollessa suljettuina. Tämä kattaa valuutanvaihtoon liittyvän
epävarmuuden markkinoiden ollessa suljettuina (siksi hintamme voi olla pienempi
normaalina työaikana).
Voit käyttää myös sivustollamme olevaa valuuttamuunnintyökaluja, jotta voit selvittää
seuraavien toimien vaihtokurssin:
● siirto (tuetussa valuutassa)
● korttimaksu (valuutanvaihto tuetussa tai tukemattomassa valuutassa) tai
● valuutanvaihto (tuetussa valuutassa) sovelluksessa.
Sovellettava vaihtokurssi sisältää kaikki maksut harvinaisen valuutan vaihdosta, tai
muuntamisesta markkinoiden ollessa suljettuina.
Näet tiedot viranomaisen standardisoimassa muodossa napsauttamalla tätä.
Tässä asiakirjassa käytettyjä termejä koskeva sanasto on saatavilla ilmaiseksi.

Kryptovaluutan ja arvometallien hinnat
Tällä sivulla kerrotaan meidän, Revolut Bank UAB, sinulle toimittamiemme palveluiden
hinnoista. Kryptovaluutta- ja arvometallituotteita tarjoaa Ison-Britannian yhtiömme,
Revolut Ltd. Näet nämä hinnat täältä (selaa sivun loppuun).

