
Borgaðu með Revolut Checkout 

 

 

1. Hvers vegna þessar upplýsingar eru mikilvægar 

 

Borgaðu með Revolut Checkout er þjónusta sem gerir þér kleift að vista upplýsingarnar sem þú 

notar fyrir afgreiðslur á netinu, svo þú getir afgreitt hraðar í framtíðinni. 

 

Þetta skjal útlistar skilmála og skilyrði sem gilda þegar þú notar borga með Revolut Checkout. Við 

köllum það „Útskráningarskilmálar“. Þessir Checkout skilmálar ásamt okkar Friðhelgisstefna og 

allir aðrir skilmálar og skilyrði sem við höfum samið við þig, mynda lagalegan samning milli þín og 

okkar.  

 

Við erum Revolut Bank UAB, banka með staðfestu í Lýðveldinu Litháen. Skráð heimilisfang: 

Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, LT - 08130, Lýðveldið Litháen, skráningarnúmer 304580906, FI 

númer 70700. Revolut Bank UAB er með leyfi frá Seðlabanka Evrópu og er undir eftirliti bankans 

í Litháen. 

 

Þessir Checkout skilmálar eiga við þegar þú notar Pay with Revolut Checkout sem viðskiptavinur 

sem kaupir hjá söluaðila. Mismunandi skilmála eiga við þegar þú ert söluaðili sem notar borga 

með Revolut Checkout til að samþykkja greiðslu. 

 

Borga með Revolut Checkout er ekki greiðsluþjónusta. Þú verður að hafa sérstakar 

greiðsluupplýsingar (til dæmis greiðslukort) til að nota það. Þú þarft ekki að vera með 

greiðslureikning hjá Revolut samstæðufyrirtæki til að nota hann. Hins vegar, ef þú velur að nota 

reikninginn þinn hjá Revolut samstæðufyrirtæki til að gera greiðsluna þína í kassanum, þá munu 

skilmálar og skilyrði þess Revolut samstæðufyrirtækis einnig gilda þegar þú notar þessa þjónustu. 

 

Þó að við séum eftirlitsskyld fyrirtæki er borga með Revolut Checkout ekki eftirlitsskyld þjónusta. 

Þetta þýðir að banki Litháens eða önnur eftirlitsstofnun fjármálaþjónustu sem starfar í landinu sem 

þú ert búsettur er ólíklegt til að geta aðstoðað þig við neinar kvartanir og ólíklegt er að þær 

kvartanir falli undir lögsögu þeirra, nema þú veljir að notaðu reikninginn þinn hjá Revolut Group 

fyrirtæki til að framkvæma greiðsluna þína. 

 

Það er mikilvægt fyrir þig að skilja hvernig borga með Revolut Checkout virkar. Þú getur skoðað 

og hlaðið niður þessum Checkout skilmálum á vefsíðu okkar hvenær sem er. Ef þú vilt fá frekari 

upplýsingar gæti verið gagnlegt að lesa algengar spurningar okkar. Hins vegar eru þessar 

algengu spurningar ekki hluti af samningi okkar við þig. 

 

 

2. Hvað er borga með Revolut Checkout? 
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Borgaðu með Revolut Checkout er þjónusta sem gerir þér kleift að velja að vista upplýsingarnar 

sem þú notar fyrir afgreiðslur á netinu, svo þú getir útskrifað þig hraðar í framtíðinni. 

Upplýsingarnar sem þú getur vistað eru: 

● Nafnið þitt og fæðingardagur; 

● Sendingar-/reikningsfang þitt, valinn sendingaraðferð og tengiliðaupplýsingar (símanúmer 

og netfang (þitt “Sendingarupplýsingar”) 

● Upplýsingarnar um kortið þitt, bankareikning eða greiðslumáta sem eru nauðsynlegar til 

að framkvæma greiðslu þína (þín “Greiðsluupplýsingar”) 

(Saman, þín "Upplýsingar um útskráningu”.) 

 

Ef þú velur að vista Checkout upplýsingarnar þínar þarftu ekki að slá þær inn aftur næst þegar þú 

notar borga með Revolut Checkout. 

 

Borga með Revolut Checkout er aðeins í boði í afgreiðslum netsöluaðila sem hafa átt samstarf 

við okkur. Ef þú sérð ekki borga með Revolut Checkout í boði í afgreiðslu söluaðila geturðu ekki 

notað það fyrir kaupin.  

 

 

3. Hver getur notað borga með Revolut útskráningu og hvernig skrái ég mig? 

 

Eina leiðin til að skrá þig í Borga með Revolut Checkout er í gegnum útgreiðsluflæði söluaðila. 

 

Borga með Revolut Checkout er í boði fyrir alla sem eru 18 ára eða eldri og uppfylla hæfisskilyrði. 

Ef þú uppfyllir þessar kröfur muntu geta fengið aðgang að borga með Revolut Checkout í 

útgreiðsluflæði söluaðila. 

 

Þú þarft ekki greiðslureikning hjá Revolut samstæðufyrirtæki til að nota Pay with Revolut 

Checkout. Þú þarft ekki að hafa áður skráð þig í Borga með Revolut Checkout til að geta notað 

það heldur. Þú getur skráð þig fljótt í afgreiðsluflæði söluaðila þegar þú kaupir. 

 

Eina leiðin til að skrá þig í Borga með Revolut Checkout er í gegnum útgreiðsluflæði söluaðila. 

 

4. Greiðslur þínar í kassanum 

 

Í fyrsta skipti sem þú notar borga með Revolut Checkout þarftu að slá inn Checkout 

upplýsingarnar þínar, sem innihalda greiðsluupplýsingar þínar.  

 

Þú þarft að slá inn allar upplýsingar sem þarf til að gera greiðsluna með greiðsluupplýsingunum 

þínum. Til dæmis, ef þú borgar með korti, verða nauðsynlegar greiðsluupplýsingar: kortanúmerið 

þitt, nafn korthafa, fyrningardagsetning og CVV. 

 

Greiðsluupplýsingarnar sem þú þarft að vista eru mismunandi eftir því hvaða greiðslumáta þú 

notar. Við munum reyna að veita þér möguleika á að vista allar upplýsingar sem þú þarft til að 



framkvæma greiðsluna. Hins vegar gætum við þurft að biðja þig um að gefa upp einhverjar 

upplýsingar við síðari færslur til að reyna að halda greiðsluupplýsingunum þínum öruggum. 

 

Þú gætir líka þurft að staðfesta allar greiðslur sem þú gerir hjá þeim sem gaf þér 

greiðsluupplýsingarnar. Til dæmis, í Bretlandi og Evrópu, er ekki óalgengt að útgefendur 

greiðslukorta biðji þig um að heimila greiðslur fyrir sig áður en þær eru afgreiddar. 

 

Með því að slá inn greiðsluupplýsingarnar þínar og halda áfram með greiðsluferlið, heimilar þú 

söluaðilanum að rukka greiðsluupplýsingarnar þínar fyrir kaupin. Ef kaupin þín eru í gangi (til 

dæmis áskrift), heimilar þú einnig áframhaldandi gjaldfærslu á greiðsluupplýsingunum þínum. 

 

Borgaðu með Revolut Checkout er þjónusta sem gerir þér kleift að vista og nota 

greiðsluupplýsingarnar þínar, en það er ekki þjónusta sem veitir þér greiðsluupplýsingar. Til að 

nota borga með Revolut Checkout verður þú að hafa sérstakar greiðsluupplýsingar. Þetta getur 

verið: 

● Stutt greiðslukort, bankareikningur eða annar greiðslumáti hjá þriðja aðila 

● Greiðslureikningur hjá studdu Revolut hópfyrirtæki 

 

Ef þú notar greiðslureikning hjá studdu Revolut Group fyrirtæki til að framkvæma greiðslu þína, 

þá munu skilmálar og skilyrði þess greiðslureiknings gilda um allar greiðslur sem gerðar eru með 

greiðsluupplýsingunum þínum og þessir Checkout skilmálar munu gilda um geymslu á Checkout 

upplýsingum þínum.. 

 

5. Sendingarupplýsingar þínar 

 

Í fyrsta skipti sem þú notar borga með Revolut Checkout þarftu líka að slá inn 

sendingarupplýsingarnar þínar. Tegundir sendingar sem eru í boði og upplýsingarnar sem við 

þurfum að safna fyrir hana geta verið mismunandi eftir söluaðilum. 

 

6. Hvaða upplýsingar vistar Pay with Revolut Checkout? 

 

Borgaðu með Revolut Checkout gerir þér kleift að vista Checkout upplýsingarnar þínar. Ef þú gerir 

það munum við geyma þessar upplýsingar á öruggan hátt og fylla þær út fyrir þig í öllum síðari 

kaupum þar sem greitt er með Revolut Checkout. Hver síðari kaup þyrftu að vera samþykkt af þér 

og yrðu ekki gerð án þíns samþykkis.  

 

Það er ekki hægt að vista aðeins hluta þessara upplýsinga. Til þess að nota borga með Revolut 

Checkout verður þú að vista allar þessar upplýsingar, þar sem þær eru nauðsynlegar til að vinna 

úr kaupum þínum í greiðslustöðinni. 

 

Það er heldur ekki hægt að vista ógildar upplýsingar. Við gætum framkvæmt löggildingarprófanir 

og ef upplýsingarnar sem þú gafst upp eru ógildar, eða verða síðar ógildar, munum við biðja þig 

um að uppfæra þær. 

 



Allar upplýsingar sem við vistum fyrir þig eru meðhöndlaðar á öruggan hátt og í samræmi við 

okkar Persónuvernd Stefna.  

 

 

7. Samband þitt við kaupmanninn 

 

Þó að þú getir notað borga með Revolut Checkout til að gera kaup hjá söluaðila, þá eru þau kaup 

viðskipti milli þín og söluaðilans (ekki okkar). Við veitum söluaðila þjónustu sem gerir þeim kleift 

að taka við greiðslum. Hins vegar erum við ekki að veita þér greiðsluþjónustu þegar þú notar 

Revolut Checkout. 

 

Þetta þýðir að ef þú átt í vandræðum með vöruna eða þjónustuna sem þú hefur keypt, eða 

upphæðina sem þú samþykktir að borga, verður þú að afla þeirra hjá söluaðilanum en ekki hjá 

okkur. 

 

Þú gætir líka átt rétt á því að fyrirtækið lætur í té greiðsluupplýsingar þínar ef ágreiningur er við 

söluaðila: 

● Ef greiðsluupplýsingar þínar eru veittar af þriðja aðila, ættir þú að hafa samband við þá 

● Ef greiðsluupplýsingarnar sem þú notaðir við kaupin eru frá greiðslureikningi sem fyrirtæki 

í Revolut hópnum hefur veitt þér, gætir þú átt réttindi í tengslum við hvaða greiðslu sem 

er. Þessi réttindi munu lúta skilmálum og skilyrðum sem gilda um reikninginn þinn og 

lögum um staðsetningu samstæðufyrirtækisins sem útvegar þér reikninginn. 

 

8. Að fá aðgang að reikningnum þínum og halda honum öruggum 

 

Aðgangur er að Revolut Checkout með því að slá inn farsímanúmerið þitt (eins og notendanafn) 

og einu sinni aðgangskóða sem við sendum í þann farsíma með SMS (eins og lykilorði). Að öðrum 

kosti geturðu fengið sjálfvirkan aðgang að reikningnum þínum ef þú ert að nota tæki sem þú hefur 

beðið okkur um að vista. 

 

Af þessum sökum verður þú að hafa farsímanúmer sem getur tekið á móti SMS skilaboðum til að 

nota Pay with Revolut Checkout. 

 

Við sumar aðstæður gætum við þurft að biðja um frekari upplýsingar frá þér áður en við leyfum 

þér að opna reikning eða kaupa. Þetta er til að halda þér, og öllum sem nota Pay with Revolut 

Checkout, öruggum. 

 

Þar sem farsíminn þinn og númerið eða tækið eru verkfærin sem notuð eru til að fá aðgang að 

reikningnum þínum, er mikilvægt að þú haldir þeim öruggum og leyfir engum öðrum aðgang að 

þeim. Ef þú gefur einhverjum öðrum aðgang getur hann hugsanlega fengið aðgang að Pay with 

Revolut Checkout reikningnum þínum og gert kaup með því að nota greiðsluupplýsingarnar þínar. 

 

9. Lagaleg atriði 
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Að leggja fram kvörtun  

 

Ef þú ert óánægður með þjónustuna okkar munum við reyna að koma hlutunum í lag Við gerum 

alltaf okkar besta en við gerum okkur grein fyrir því að stundum fara hlutirnir úrskeiðis. Ef þú vilt 

leggja fram kvörtun skaltu vinsamlegast hafa samband við okkur. Við munum skoða kvörtun þína 

og svara þér með tölvupósti. 

 

Lokar reikningnum þínum 

 

Þú getur lokað Pay with Revolut Checkout reikningnum þínum hvenær sem er með því að smella 

á valkostahnappinn á staðfestingarsíðunni og velja „Loka reikningi“. Að loka Pay with Revolut 

Checkout reikningnum þínum mun ekki loka neinum öðrum reikningi sem þú ert með hjá Revolut 

samstæðufyrirtæki. 

 

Við getum líka lokað Pay with Revolut Checkout reikningnum þínum, en aðeins ef: 

● Þú brýtur þessa Checkout skilmála eða aðra skilmála og skilyrði milli þín og Revolut 

samstæðufyrirtækis 

● Okkur grunar að notkun þín á Pay with Revolut Checkout sé sviksamleg, ósanngjörn eða 

muni skaða velvild okkar, nú eða í framtíðinni 

● Við höfum aðra lögmæta ástæðu fyrir því 

 

Breyting á þessum Checkout skilmálum 

 

Við getum breytt þessum greiðsluskilmálum hvenær sem er. Við munum reyna að gefa þér 

hæfilegan fyrirvara um allar breytingar fyrirfram með tölvupósti. Hins vegar getum við ekki alltaf 

gert það. 


