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Informacje o wysokości opłat 
 

 

Nazwa dostawcy konta: Revolut Payments UAB 

Nazwa konta: Konto pieniądza elektronicznego Revolut 

Data wejścia w życie: Niniejsze Informacje o wysokości opłat (Informacje) wchodzą w życie 14 sierpnia 
2021 r. Do tego czasu obowiązuje poprzednia 

 wersja Informacji. 

 
● Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z głównych usług powiązanych 

z kontem płatniczym. Pomoże Ci to porównać te opłaty z opłatami za inne konta. 

● Opłaty mogą również obowiązywać za korzystanie z usług powiązanych z kontem, które nie 

zostały wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje są dostępne w sekcji Opłaty w 

Regulaminie Revolut. 

●  Glosariusz terminów użytych w tym dokumencie jest dostępny bezpłatnie. 
 
 
 

Usługa Opłata 

Ogólne usługi związane z kontem 

Prowadzenie konta Standard: 0 EUR 
 
Konto Plus: w przypadku płatności miesięcznych 
opłata wynosi 2,99 EUR miesięcznie, co daje w 
sumie 35,88 EUR rocznie. W przypadku płatności 
rocznej opłata wynosi 29,99 EUR rocznie. 

 
Konto Premium: w przypadku płatności 
miesięcznych opłata wynosi 7,99 EUR 
miesięcznie, co daje w sumie 95,88 EUR rocznie. 
W przypadku płatności rocznej opłata wynosi 82 
EUR rocznie. 

 
Konto Metal: w przypadku płatności miesięcznych 
opłata wynosi 13,99 EUR miesięcznie, co daje w 
sumie 167,88 EUR rocznie. W przypadku 
płatności rocznej opłata wynosi 135 EUR rocznie. 

Płatności (z wyłączeniem kart) 

Polecenie przelewu SEPA 0 EUR 

Polecenie przelewu inne niż SEPA Na konta Revolut: 
● 0 EUR 

 
Na wszystkie pozostałe konta: 

● 0,3–5 EUR — opłata zmienna zależna od 
waluty. Zmienne są opisane tutaj. 

Otrzymywanie płatności w EUR 0 EUR 

https://assets.revolut.com/media/legal/docs/fee-information_LT.pdf
https://assets.revolut.com/media/legal/docs/fee-information_LT.pdf
https://assets.revolut.com/media/legal/docs/fee-glossary_LT.pdf
https://assets.revolut.com/legal/terms/International_Payments_Pricing_Sheet.pdf
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Otrzymywanie płatności zagranicznych 0 EUR 
 
W przypadku otrzymywania płatności w walucie 
innej niż EUR 
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lub płatności spoza obszaru EOG bank płatnika 
oraz dostawcy usług pośredniczących mogą 
pobierać dodatkowe opłaty. 

Polecenie zapłaty 0 EUR 

Automatyczne płatności e-faktur Niedostępne 

 
 
 

Karty i gotówka 

Wydanie karty debetowej 0 EUR 

Wydanie karty kredytowej Niedostępne 

Wypłata gotówki Konto Standard: do 5 bezpłatnych wypłat z 
bankomatów lub pierwsze 200 EUR bez opłat w 
danym miesiącu; następnie 2% opłaty, przy czym 
minimalna opłata wynosi 1 EUR za wypłatę. 

 
Konto Plus: pierwsze 200 EUR w miesiącu bez 
opłat; następnie 2% opłaty, przy czym minimalna 
opłata wynosi 1 EUR za wypłatę. 

 
Konto Premium: pierwsze 400 EUR w miesiącu 
bez opłat; następnie 2% opłaty, przy czym 
minimalna opłata wynosi 1 EUR za wypłatę. 

 
Konto Metal: pierwsze 800 EUR w miesiącu bez 
opłat; następnie 2% opłaty, przy czym minimalna 
opłata wynosi 1 EUR za wypłatę. 

Wpłata gotówki Niedostępne 

 


