
Revolutiga maksmine 

 

 

1. Miks see teave tähtis on? 

 

Revolutiga maksmine on teenus, mis võimaldab teil veebis makstes kasutatavad andmed 

salvestada, et saaksite tulevikus kiiremini maksta. 

 

Selles dokumendis on tingimused, mis kehtivad Revolutiga makstes. Neid nimetatakse 

„maksetingimusteks“. Need maksetingimused koos meie privaatsuspoliitikaga ja muude 

tingimustega, mille oleme teiega kokku leppinud, moodustavad õigusliku lepingu meie ja teie 

vahel.  

 

Me oleme Revolut Bank UAB, mis on Leedus asutatud pank. Registrijärgne aadress: Konstitucijos 

ave. 21B, Vilnius, 08130, Leedu, registreerimisnumber 304580906, FI-kood 70700. Revolut Bank 

UAB-l on Euroopa Keskpanga tegevusluba ja see allub Leedu Panga regulatsioonidele. 

 

Need maksetingimused kehtivad, kui kasutate Revolutiga maksmist kliendina kauplejalt ostu 

sooritamiseks. Kui olete kaupleja, kes kasutab Revolutiga maksmist makse vastuvõtmiseks, 

kehtivad teistsugused tingimused. 

 

Revolutiga maksmine ei ole makseteenus. Selle kasutamiseks peavad teil olema eraldi makse 

üksikasjad (nt maksekaart). Selle kasutamiseks ei pea teil olema Revoluti kontserni ettevõtte 

maksekontot. Siiski, kui kasutate makse tegemiseks oma Revoluti kontserni ettevõtte kontot, 

kehtivad selle teenuse kasutamisel ka selle Revoluti kontserni ettevõtte tingimused. 

 

Kuigi oleme reguleeritud ettevõte, pole Revolutiga maksmine reguleeritud teenus. See tähendab, 

et Leedu Pank või mis tahes teine teie koduriigi finantsteenuste järelevalveasutus ei saa teid 

tõenäoliselt mis tahes kaebustega aidata ja need kaebused ei kuulu tõenäoliselt nende 

pädevusse, v.a juhul, kui kasutate makse tegemiseks Revoluti kontserni ettevõtet. 

 

On oluline, et mõistaksite, kuidas Revolutiga maksmine toimib. Neid maksetingimusi saate meie 

veebisaidil igal ajal kuvada ja alla laadida. Lisateabe saamiseks võite lugeda meie KKK-d. KKK-

d ei ole osa meievahelisest lepingust. 

 

 

2. Mis on Revolutiga maksmine? 

 

Revolutiga maksmine on teenus, mis võimaldab teil soovi korral veebis makstes kasutatavad 

andmed salvestada, et saaksite tulevikus kiiremini maksta. Andmed, mida saate salvestada on 

järgmised: 

● teie nimi ja sünnikuupäev; 

● teie tarne-/arveaadress, eelistatud tarnemeetod ja kontaktandmed (telefoninumber ja 

meiliaadress) (teie „tarne üksikasjad“); 
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● kaardi üksikasjad, makseks vajalik pangakonto või makseviis (teie „makse üksikasjad“) 

(koos teie „makseteave“). 

 

Kui otsustate oma makseteabe salvestada, ei pea te seda järgmine kord Revolutiga makstes 

uuesti sisestama. 

 

Revolutiga maksmine on saadaval ainult maksete tegemisel nendele veebikauplejatele, kes on 

meie partnerid. Kui teile ei kuvata kauplejale maksmisel Revolutiga maksmist, ei saa seda selleks 

ostuks kasutada.  

 

 

3. Kes saab Revolutiga maksta ja kuidas registreeruda? 

 

Ainuke viis Revolutiga maksmisega liituda on kauplejale maksmise käigus. 

 

Revolutiga maksmine on saadaval kõigile vähemalt 18-aastastele, kes vastavad nõuetele. Kui 

vastate nõuetele, kuvatakse teile Revolutiga maksmine kauplejale maksmise käigus. 

 

Revolutiga maksmiseks ei ole teil vaja Revoluti kontserni ettevõtte maksekontot. Selle 

kasutamiseks ei pea te olema ka varem Revolutiga maksmisega liitunud. Kiiresti saate 

registreeruda ostu sooritamisel kauplejale maksmise käigus. 

 

Ainuke viis Revolutiga maksmisega liituda on kauplejale maksmise käigus. 

 

4. Teie maksed maksmisel 

 

Esmakordsel Revolutiga maksmisel peate sisestama oma makseteabe, sh makse üksikasjad.  

 

Makse üksikasjadena peate sisestama kõik makse sooritamiseks vajalikud üksikasjad. Näiteks 

kui maksate kaardiga, on nõutud makse üksikasjad järgmised: teie kaardi number, kaardiomaniku 

nimi, kehtivusaeg ja CVV-kood. 

 

Makse üksikasjad, mida peate salvestama, olenevad kasutatavast makseviisist. Proovime 

pakkuda teile võimalust salvestada kõik üksikasjad, mida teil päriselt makse tegemiseks vaja on. 

Siiski võime olla sunnitud küsima teilt järgmiste tehingute ajal teatud üksikasju, et proovida hoida 

teie makse üksikasjad turvalisena. 

 

Teilt võidakse nõuda tehtud makse kinnitamist isikuga, kes teie makse üksikasjad väljastas. 

Näiteks Ühendkuningriigis ja Euroopas paluvad maksekaartide pakkujad sageli maksed enne 

töötlemist eraldi kinnitada. 

 

Kui sisestate oma makse üksikasjad ja jätkate maksmisega, volitate kaupleja teie makse 

üksikasjade kohaselt ostu eest tasu võtma. Kui teie ost on jätkuv (nt tellimus), volitate ka oma 

makse üksikasjade kohaselt pideva tasu võtmise. 



 

Revolutiga maksmine on teenus, mis võimaldab teil salvestada oma makse üksikasjad ja neid 

kasutada, kuid see pole teenus, mis pakuks teile mis tahes makse üksikasju. Revolutiga 

maksmiseks peavad teil olema eraldi makse üksikasjad. Need võivad olla järgmised: 

● toetatud maksekaart, pangakonto või muu kolmanda osapole makseviis; 

● toetatud Revoluti kontserni ettevõtte maksekonto. 

 

Kui kasutate maksmiseks toetatud Revoluti kontserni ettevõtte maksekontot kehtivad teie makse 

üksikasjadega tehtud mis tahes maksele selle maksekonto tingimused ja need maksetingimused 

kehtivad teie makseteabe hoiustamisele. 

 

5. Teie tarne üksikasjad 

 

Esmakordsel Revolutiga maksmisel peate sisestama ka oma tarne üksikasjad. Saadaolevad 

tarneviisid ja selleks vajalik teave võivad olenevalt kauplejast erineda. 

 

6. Millist teavet Revolutiga maksmine salvestab? 

 

Revolutiga maksmine võimaldab teil salvestada oma makseteabe. Kui teete seda, säilitame seda 

teavet turvaliselt ja eeltäidame teie andmed mis tahes järgmise ostu puhul, kui Revolutiga 

maksmine on saadaval. Iga järgnev ost peab olema teie poolt kinnitatud ja seda ei sooritata ilma 

teie nõusolekuta.  

 

Nende andmete osaline salvestamine pole võimalik. Revolutiga maksmiseks peate salvestama 

kõik need üksikasjad, kuna need on vajalikud maksmisel ostu töötlemiseks. 

 

Kehtetu teabe salvestamine pole samuti võimalik. Võime kontrollida andmete õigsust ja kui teie 

sisestatud teave on kehtetu või hiljem kaotab kehtivuse, palume teil seda uuendada. 

 

Kogu teavet, mis teie jaoks salvestatakse, töödeldakse turvaliselt ja kooskõlas meie 

privaatsuspoliitikaga.  

 

 

7. Teie suhe kauplejaga 

 

Kuigi saate kasutada Revolutiga maksmist kauplejalt ostmiseks, on see ost tehing teie ja kaupleja 

(mitte meie) vahel. Meie pakume kauplejale teenust, mis võimaldab neil makseid vastu võtta. Kui 

kasutate Revolutiga maksmist, ei paku me teile makseteenust. 

 

See tähendab, et kui teil on probleeme ostetud kauba või teenusega või kinnitatud makstava 

summaga, peate nendega pöörduma kaupleja, mitte meie poole. 

 

Järgmistel juhtudel võivad teil vaidlustusel kauplejaga olla õigused teie makse üksikasju pakkuva 

ettevõtte osas: 
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● kui kolmas osapool on teie makse üksikasjade pakkuja, peate ühendust võtma temaga; 

● kui ostuks kasutatavad makse üksikasjad on seotud maksekontoga, mida pakub Revoluti 

kontserni ettevõte, võivad teil olla õigused seoses mis tahes maksega. Nendele õigustele 

kehtivad teie kontole kohalduvad tingimused ja kontot pakkuva ettevõtte asukohapõhised 

seadused. 

 

8. Juurdepääs kontole ja selle turvalisus 

 

Revolutiga maksmisele juurdepääsuks peate sisestama mobiiltelefoninumbri (kasutajanimena) ja 

ühekordse pääsukoodi, mis saadetakse sellele mobiilinumbrile SMS-iga (nagu parool). Teise 

võimalusena pääsete oma kontole automaatselt, kui kasutate seadet, mille palusite meil 

salvestada. 

 

Sellepärast peab teil Revolutiga maksmiseks olema mobiiltelefoninumber, millega saab SMS-

sõnumeid vastu võtta. 

 

Mõnel juhul võime enne konto avamise lubamist või ostu sooritamist küsida lisateavet. Selle 

eesmärk on teie ja kõigi Revolutiga maksmise kasutajate turvalisus. 

 

Kuna teie mobiiltelefoni ja telefoninumbrit kasutatase teie kontole juurde pääsemiseks, on tähtis, 

et hoiaksite neid turvaliselt ja ei lubaks kellelgi teisel neid kasutada. Kui annate kellelegi teisele 

juurdepääsu, võivad nad saada juurdepääsu teie Revolutiga maksmisele ja teie makse 

üksikasjadega oste sooritada. 

 

9. Õiguslik teave 

 

Kaebuse esitamine  

 

Kui te pole meie teenusega rahul, püüame olukorda parandada. Anname endast parima, aga 

mõistame, et mõnikord võib minna midagi valesti. Kaebuse korral võtke meiega ühendust 

veebipõhise vormi kaudu. Vaatame kaebuse läbi ja võtame teiega meilitsi ühendust. 

 

Konto sulgemine 

 

Oma Revolutiga maksmise konto sulgemiseks igal ajalklõpsake kinnituslehel valikute nuppu ja 

valige „Sule konto“. Revolutiga maksmisekonto sulgemine ei sulge teie ühtegi teist Revoluti 

kontserni ettevõtte kontot. 

 

Saame ka ise sulgeda teie Revolutiga maksmise konto, kuid ainult järgmistel juhtudel: 

● rikute neid maksetingimusi või mis tahes muid tingimusi teie ja Revoluti kontserni ettevõtte 

vahel; 

● kahtlustame, et kasutate Revolutiga maksmist petturlikult, ebamõistlikult või see kahjustab 

meie mainet, nüüd või tulevikus; 

● meil on selleks muu seaduslik põhjus. 



 

Nende maksetingimuste muutmine 

 

Võime neid maksetingimusi igal ajal muuta. Püüame muutustest teile meili kaudu mõistlikult ette 

teatada. Sellegipoolest ei pruugi me alati saada seda teha. 


