Þessi útgáfa af skilmálum okkar munu gilda frá og með 8. júlí 2022. Ef þú vilt sjá skilmálana
sem gilda til 8. júlí 2022 skaltu vinsamlegast smella hér.

Áskrift
Áskriftargjald
● Frítt.

Peningaviðbætur
Peningaviðbætur
● Frítt.
Hins vegar, ef þú bætir við peningum með korti sem var ekki gefið út innan EES (t.d.kort
í Bandaríkjunum) eða þú bætir við peningum með viðskiptakorti, kann að vera að við
rukkum gjald til að standa straum af kostnaði okkar.

Kort
Fyrsta Revolut-kortið
● Ókeypis (en sendingargjald gildir).

Skipt um Revolut-kort
● 6 evrur á skipti (en sendingargjald á við).

Sérhannað kort (hannaðu þitt eigið kort í Revolut-appinu)
● Sérsniðin kort eru aðeins fáanleg fyrir áskrifendur Plus, Premium og Metal og
eiginleikinn háður framboði á kortum.

Sérútgáfukort
● Verð á kort er mismunandi eftir útgáfu (sendingargjald á við). Ef þú þarft að skipta
út sérútgáfukorti og kortið er enn í boði þarftu að greiða sama gjald aftur.

Sendingargjald fyrir Revolut-kort
● Við munum sýna þér hvaða gjald gildir fyrir venjulega eða hraðsendingu áður en
þú pantar kortið þitt í Revolut-appinu. Sendingargjald getur verið mismunandi eftir
því hvert kortið er sent.

Revolut-sýndarveruleikakort
● Frítt.

Eyðsla
Hraðbankaúttektir
● Ókeypis úttekt er allt að 5 hraðbankaúttektir eða 200 evrur á hvern mánuð (hvort
sem kemur fyrst), eftir það er tekið gjald. Gjaldið er 2% af úttektinni, með fyrirvara
um lágmarksgjald að upphæð 1 evra fyrir hverja úttekt.

Senda
Þessi síða sýnir greiðslur sem þú getur sent ókeypis með Standard-áætlun og gjöldin
sem þú greiðir fyrir aðrar greiðslur. Ef gjald berst látum við þig vita í Revolut-appinu áður
en þú greiðir.

Skyndiflutningar til annarra Revolut-notenda

● Frítt. Þetta þýðir allar Tafarlausar Millifærslur til hvaða Revolut-notanda sem er, á
heimsvísu.

Staðbundnar greiðslur
● Frítt. Þetta á við um greiðslur í grunngjaldmiðlinum þínum sem eru sendar á
reikning í þínu landi.

Greiðslur innan SEPA-svæðisins (Single European Payments Area)
● Frítt. Þetta á við um greiðslur í evrum sem eru sendar á reikning utan lands þíns
en innan samræmda greiðslumiðlunarsvæðisins (þekkt sem „SEPA“). Fyrir
sænska viðskiptavini felur þetta einnig í sér sömu greiðslur þegar þær eru gerðar
í sænskri krónu. Fyrir rúmenska viðskiptavini felur þetta einnig í sér sömu greiðslur
þegar þær eru gerðar í rúmensku leu.

Millifærslur á kortum

Greiða þarf gjald fyrir millifærslur á kortum.
•

Þetta þýðir greiðslu sem á að fara á kortanúmer sem nýtur stuðnings en er ekki
Revolut-kortanúmer og er framkvæmd með Revolut-smáforritinu. Þetta gjald verður
reiknað út í rauntíma og sýnt í smáforritinu áður en þú staðfestir greiðsluna.Nákvæm
upphæð gjaldsins fer eftir millifærslunni sjálfri (t.d. hversu mikið þú sendir og hvert
greiðslan á að fara). Þú getur líka séð rauntímagjöldin okkar hér.

Allar aðrar alþjóðlegar greiðslur
● Gjald gildir fyrir alþjóðlegar greiðslur.
● Þetta gjald verður reiknað út í rauntíma og sýnt í appinu áður en þú greiðir. Þú
getur líka séð rauntímagjöldin okkar hér. Nákvæmt gjald fer eftir því í hvaða
gjaldmiðli þú ert að senda og hvert þú ert að senda en við erum með hámark á
gjöldunum.
● Þetta gildir um allar alþjóðlegar greiðslur (önnur en greiðsla innan sameiginlega
evrugreiðslusvæðisins, eins og lýst er hér að ofan)

Skipti
Hvenær sem þú framkvæmir skipti með Revolut notum við einfalda og gagnsæja
verðlagningu:
● Þú færð raungengi;
● Við bætum við smávægilegu, gagnsæju skiptagjaldi (ef það á við); og
● Þú sérð heildarkostnaðinn án þess að álagning sé falin eða eitthvað komi á óvart.
Þessi verðlagning á við um skipti í peningamyntum. Við höfum útskýrt það nánar hér að
neðan.
Eina skiptið sem þú munt borga meira en þetta er ef þú fer yfir hámarksviðskiptamörk
miðað við áskriftina þína. Ef þú gerir það, verður þú rukkaður um sanngjarnt gjaldeyrisgjald
fyrir öll skipti yfir mörkum. Allar áætlanir okkar gera þér kleift að græðaað minnsta kosti
1.000 evrur á mánuði án gjaldeyrisgjalds. Hins vegar, eftir það, gildir 0,5% gjaldeyrisgjald
fyrir Standard og Plús-áætlanir. Þú getur forðast þetta gjald alveg með því að uppfæra í
Premium- eða Metal-áætlun (ef þú hefur ekki þegar gert það),sem hefur ekki takmarkanir
á sanngjörnum viðskiptum.
Í öllum tilfellum verður verðið og hvaða gjald sem er (ef það á við) birt þér sérstaklega í
forritinu ásamt heildarkostnaði áður en þú framkvæmir gjaldeyrisskipti. Þú munt geta
skoðað, borið það saman við keppinauta okkar og ákveðið hvort þér líkar heildarverðið
eða ekki - við höldum að þér líki það.

Skipti á gjaldmiðli í peningum
Hvenær sem þú gerir gjaldeyrisskipti með Revolut, notum við einfalda og gagnsæja
verðlagningarformúlu okkar á gengi + gjaldi (ef það á við) = heildarkostnað.
Við notum raungengi fyrir gjaldeyrisskipti. „Raun“ vextir geta þýtt mismunandi hluti fyrir
mismunandi fólk (og geta fengið mismunandi nöfn, eins og „millibankavextir“). En
sannleikurinn er sá að peningamyntum er skipt af mismunandi leikmönnum á mörgum
mismunandi mörkuðum og það er ekkert eitt gengi að stjórna þeim öllum. Hér hjáRevolut
þýðir raungengi það kaup- og sölugengi sem við höfum ákvarðað út frá gögnum um flæði
á gjaldeyrismarkaði sem við fáum aðgang að úr ýmsum mismunandi óháðum heimildum.
Þetta er breytilegt gengi (sem þýðir að það er stöðugt að breytast). Við teljum að þér líki
það mjög vel.
Gjaldið sem við rukkum (ef það á við) er eitt gjald fyrir gjaldeyrisviðskipti. Þetta er breytilegt
gjald, sem þýðir að það breytist eftir breytum gengis þíns (eins og hvað þú ert að skipta
yfir í og hvenær). Þú getur séð hvað þetta gjald er og hvernig það er gert upp í appinu.
Það nær yfir eftirfarandi hluti:

● Skipti á óalgengum gjaldmiðli. Þetta nær til kostnaðar og áhættu fyrir okkur sem
við tökum í viðskiptum sem fara fram í sjaldgæfari eða takmörkuðum gjaldmiðlum.
● Skipta um gjaldmiðil þegar markaðurinn er lokaður. Þetta nær yfir óvissuna
um að skipta um gjaldmiðil á meðan markaðurinn er lokaður (þess vegna getur
gjaldið okkar verið minna á vinnutíma).
Þú getur einnig notað gjaldeyrisbreytingatólið á vefsíðunni okkar til að skilja hvaða gjald
fyrir gengisbreytingar gildir þegar þú framkvæmir eftirfarandi hluti:
● millifærslu (í studdum gjaldmiðli),
● kortagreiðslu (sem felur í sér gjaldeyrisskipti í studdum eða óstuddum
gjaldmiðli), eða
● gjaldeyrisskipti (í studdum gjaldmiðli) í appinu.
Viðeigandi gjald fyrir gjaldeyrisskipti mun innihalda öll gjöld fyrir að skipta á óalgengum
gjaldmiðli eða umreikningum þegar markaðurinn er lokaður.
Til að skoða þetta á stöðluðu sniði eftirlitsstofnanna vinsamlegast smelltu á hér.
Hægt er að fá orðalisti yfir hugtökin sem notuð eru í þessu skjali án endurgjalds.

Gjaldmiðlar um dulmál og dýrmæta málma
Þessi síða sýnir gjöld fyrir þá þjónustu sem Revolut Bank UAB, veitir þér. Vörurnar
Cryptocurrency og Precious Metals eru í boði hjá fyrirtækinu okkar í Bretlandi, Revolut Ltd.
Þú getur séð þessi gjöld hér (skrunaðu neðst á síðuna).

