
Revolutiga maksmine  

 

 

1. Miks see teave tähtis on? 

 

Revolut Bank UAB maksetöötlusteenuse leping sätestab, et maksetöötlusteenustele võivad 

kehtida lisatingimused olenevalt konkreetsest maksetüübist või -viisist. Selles lepingus on 

lisatingimused seoses makseviisiga „Revolutiga maksmine“. Neid nimetatakse 

„maksetingimusteks“ (või lihtsalt „tingimusteks“). 

 

Te ei saa Revolutiga maksmisel makseid vastu võtta, enne kui sõlmite Revolut Bank UAB-ga 

maksetöötlusteenuse lepingu. 

 

Need tingimused kehtivad kauplejatele, kes kasutavad Revolutiga maksmist maksete 

vastuvõtmiseks („kauplejad“ või „teie“). Need tingimused ei kehti nendele, kes kasutavad 

Revolutiga maksmist maksete tegemiseks (edaspidi „kliendid“). 

 

2. Mis on Revolutiga maksmine? 

 

Revolutiga maksmine on kiirmaksmise teenus, mis võimaldab klienditel veebis makstes soovi 

korral kasutatavad andmed salvestada. See võimaldab klientidel maksta teenust kasutavatele 

kauplejatele kiiremini ja lihtsamalt. 

 

Andmed, mida kliendid salvestada saavad on järgmised: 

● nimi; 

● sünnikuupäev; 

● tarneaadress ja -meetod; 

● kontaktandmed (telefoninumber ja meiliaadress); 

● kaardi üksikasjad, makseks kasutatav pangakonto või makseviis, sh arveaadress 

(koos „makseteave“). 

 

Revolutiga maksmine ei ole makseviis ega makseteenus. Kliendi mis tahes makse tegemisele 

Revolutiga maksmisel salvestatud andmetega kehtivad tingimused, millega olete nõustunud, 

seoses sellist tüüpi makse vastuvõtmisega. 

 

3. Kellel on õigus Revolutiga maksta? 

 

Kõigil, kes on sõlminud Revolut Bank UAB-ga maksetöötlusteenuse lepingu, on õigus Revolutiga 

maksta, ning nad saavad kasutada seda makseviisina maksete vastu võtmiseks. 

 

4. Makseteave kasutamine 

 



Kui pakume kliendile Revolutiga maksmist, olete teie ja oleme meie tema makseteave sõltumatud 

töötlejad. Maksetöötlusteenuse lepingus kirjeldatud tingimustes toimime me teie nimel 

andmetöötlejana. 

 

Kui integreerite Revolutiga maksmise oma veebilehel nii, et annate meile teatud makseteavet (nt 

kliendi nimi ja tarneaadress), kinnitate, et teil on andmekaitseseaduse kohaselt õigus meile seda 

teavet anda. 

 

Me anname makseteabe teile, et saaksite kliendi makset töödelda. Peate kasutama makseteavet 

ainult kooskõlas oma privaatsuspoliitika ja kohaldatavate andmekaitseseadustega.  

 

5. Kliendivaidlustuste jälgimise läved 

 

Jälgime, vaatame üle ja kontrollime regulaarselt kauplejaid, kelle kohta tuleb klientidelt tavatult 

palju kaebuseid või muid klientidele negatiivse mõju näitajaid seoses Revolutiga maksmisega 

(edaspidi „kliendivaidlustused“). 

 

Kui teie kliendivaidlustuste ja kõigi tehingute vahekord on meie jaoks vastuvõetamatu, võime 

panna teid jälgimisprogrammi. Kui olete jälgimisprogrammis, pakkume teile parandusmeetmete 

kava, mida peate järgima, kui soovite jätkata Revolutiga sooritatud maksete vastuvõtmist. 

 

6. Millal me neid tingimusi muuta võime? 

 

Võime neid tingimusi järgmistel põhjustel muuta: 

● kui arvame, et siis on teil neid lihtsam mõista või on neist suurem abi; 

● meie ettevõtte tegevuse kajastamiseks (eriti siis, kui muutus on vajalik finantssüsteemi või 

-tehnoloogiapakkumise muutuse tõttu); 

● meile kehtivate õigusaktidest või määrustest tulenevate nõuete kajastamiseks; 

● ettevõtte tegevusega seotud kulude muutuste kajastamiseks; 

● kui muudame Revolutiga maksmise toodet. 

 

Tavaliselt anname muudatustest teile Revoluti rakenduse või meili kaudu 30 päeva varem teada. 

Mõnel juhul, kui muudatus on kasulik, võime teha selle kohe ja teile hiljem teada anda. 


