
Maksa Revolut Checkoutin avulla 

 

 

1. Näiden tietojen merkitys 

 

Revolut Bank UAB:n maksunkäsittelypalveluja koskevassa sopimuksessa esitetään, että 

maksunkäsittelypalveluihin saattaa liittyä lisäehtoja, jotka koskevat tiettyä maksutapaa tai -

menetelmää. Tässä sopimuksessa määritellään nämä lisäehdot Maksa Revolut Checkoutin 

avulla -ominaisuuden maksutapaa varten. Kutsumme niitä ”Checkout-käyttöehdoiksi” (tai vain 

”Ehdoiksi”). 

 

Et voi käyttää Maksa Revolut Checkoutin avulla -ominaisuutta maksujen vastaanottamiseen, ellet 

ole tehnyt ensin maksunkäsittelypalvelua koskevaa sopimusta Revolut Bank UAB:n kanssa. 

 

Nämä ehdot koskevat kauppiaita, jotka käyttävät Revolut Checkoutia maksujen 

vastaanottamiseen (”Kauppiaat” tai ”sinä”). Ehdot eivät koske henkilöä, joka käyttää Maksa 

Revolut Checkoutin avulla -ominaisuutta maksun suorittamiseen (kutsumme näitä henkilöitä 

”Asiakkaiksi”). 

 

2. Mikä on Maksa Revolut Checkoutin avulla -ominaisuus? 

 

Maksa Revolut Checkoutin avulla -ominaisuus on ”pikakassa”-palvelu, jossa asiakkaat voivat 

halutessaan tallentaa tietojaan verkon kassoilla. Näin asiakkaat voivat maksaa kauppiaan 

kassalla entistä nopeammin ja helpommin. 

 

Asiakkaat voivat tallentaa seuraavia tietoja: 

● Nimi 

● Syntymäaika 

● Toimitusosoite ja -menetelmä 

● Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite) 

● Kortin tiedot, pankkitili tai maksutapa maksua varten, laskutusosoite mukaan lukien 

(Yhdessä ”Checkout-tiedot”.) 

 

Maksa Revolut Checkoutin avulla ei ole maksutapa tai maksupalvelu. Kun asiakas käyttää Maksa 

Revolut Checkoutin avulla -ominaisuuteen tallennettuja tietojaan maksuun, sen käsittelyä 

koskevat meidän kanssamme sopimasi käyttöehdot kyseisen maksutavan osalta. 

 

3. Kuka voi maksaa Revolut Checkoutin avulla? 

 

Kun henkilö on tehnyt maksunkäsittelypalveluja koskevan sopimuksen Revolut Bank UAB:n 

kanssa, hän on kelpoinen Maksa Revolut Checkoutin avulla -ominaisuuteen ja voi käyttää sitä 

maksutapana maksujen transaktioissa. 

 

4. Käytä Checkout-tietoja 



 

Kun tarjoamme asiakkaille Maksa Revolut Checkoutin avulla -ominaisuuden, sinä ja me toimimme 

kukin itsenäisinä Checkout-tietojen rekisterinpitäjinä. Toimimme silti edelleen puolestasi tietojen 

käsittelijänä maksunkäsittelypalveluja koskevan sopimuksen kuvaamissa olosuhteissa. 

 

Jos olet integroinut Maksa Revolut Checkoutin avulla -ominaisuuden sivustollesi siten, että tarjoat 

meille tiettyjä Checkout-tietoja (kuten asiakkaan nimen ja toimitusosoitteen), vahvistat, että sinulla 

on oikeus tarjota meille tällaisia tietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

 

Tarjoamme sinulle Checkout-tiedot, jotta voit käsitellä asiakkaan transaktion. Voit käyttää 

Checkout-tietoja vain tietosuojakäytäntösi ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaan.  

 

5. Asiakaskiistojen valvonnan kynnysarvot 

 

Seuraamme, tarkistamme ja auditoimme säännöllisesti kauppiaita, joista asiakkaat esittävät usein 

valituksia, tai muita asiakkaille vahingollisia merkkejä Maksa Revolut Checkoutin avulla -

ominaisuuden osalta (yhdessä ”Asiakaskiistat”). 

 

Jos emme voi hyväksyä asiakaskiistojen osuutta kaikista transaktioistasi, saatamme asettaa sinut 

valvontaan. Jos asetamme sinut valvontaan, tarjoamme sinulle korjaussuunnitelman, jota sinun 

on noudatettava, jos haluat jatkaa Checkout-tietojen vastaanottamista Maksa Revolut Checkoutin 

avulla -ominaisuuden avulla. 

 

6. Miten voimme muuttaa näitä ehtoja? 

 

Voimme tehdä muutoksia näihin ehtoihin seuraavista syistä: 

● jos ajattelemme, että muuttamalla käyttöehtoja voimme tehdä niistä sinulle helpommin 

ymmärrettävät tai hyödyllisemmät 

● jotta ehdot vastaisivat paremmin tapaa, jolla harjoitamme liiketoimintaamme, etenkin jos 

käyttöehtoja on muutettava sen vuoksi, että jonkin finanssijärjestelmän tai teknologian 

tarjoamistapa muuttuu 

● jotta ehdot vastaisivat paremmin meitä koskevia lain ja säännösten mukaisia vaatimuksia 

● jotta ehdot vastaisivat paremmin liiketoimintamme harjoittamisesta koituvien 

kustannusten muuttumista 

● koska muutamme Maksa Revolut -tuotetta 

 

Muuten ilmoitamme muutoksista Revolut-sovelluksen kautta tai sähköpostitse vähintään 

30 päivää ennen muutosten tekemistä. Joissakin tapauksissa, jos muutoksesta on hyötyä, 

voimme tehdä muutoksen välittömästi ja kertoa siitä sinulle jälkikäteen. 


