
Borgaðu með Revolut Checkout 

 

 

1. Hvers vegna þessar upplýsingar eru mikilvægar 

 

Samningur Revolut Bank UAB um greiðsluvinnsluþjónustu segir að greiðsluvinnsluþjónusta þess 

gæti verið háð viðbótarskilmálum sem tengjast tiltekinni greiðslutegund eða aðferð. Þessi 

samningur setur fram þá viðbótarskilmála og skilyrði fyrir greiðslumátann „Greiða með Revolut 

Checkout“. Við köllum þá „Útskráningarskilmálar" (eða bara "Skilmálar”). 

 

Þú getur ekki notað borga með Revolut Checkout til að taka á móti greiðslum nema þú gerir fyrst 

greiðsluþjónustusamning við Revolut Bank UAB. 

 

Þessir skilmálar eiga við um kaupmenn sem nota borga með Revolut Checkout til að taka á móti 

greiðslum (“Kaupmenn“ eða “þú”). Þeir eiga ekki við neinn sem notar Pay with Revolut Checkout 

til að greiða (við köllum þá "Viðskiptavinir”). 

 

2. Hvað er borga með Revolut Checkout? 

 

Borgaðu með Revolut Checkout er „hraðgreiðsluþjónusta“ sem gerir viðskiptavinum kleift að velja 

að vista upplýsingarnar sem þeir nota fyrir afgreiðslur á netinu. Þetta gerir viðskiptavinum kleift 

að borga hjá söluaðilum sem nota þjónustuna hraðar og auðveldara. 

 

Upplýsingarnar sem viðskiptavinir geta vistað eru þeirra: 

● nafn 

● Fæðingardagur 

● Sendingar heimilisfang og aðferð 

● Samskiptaupplýsingar (símanúmer og netfang) 

● Upplýsingar um kortið, bankareikninginn eða greiðslumátann sem notaður var við 

greiðsluna, þar með talið heimilisfang reiknings 

(Saman, „Upplýsingar um útskráningu”.) 

 

Borga með Revolut Checkout er ekki greiðslumáti eða greiðsluþjónusta. Vinnsla allra greiðslna 

sem viðskiptavinur gerir með því að nota upplýsingarnar sem hann vistar í Pay with Revolut 

Checkout verður stjórnað af þeim skilmálum sem þú hefur samið við okkur í tengslum við að afla 

þessarar greiðslu. 

 

3. Hver er gjaldgengur fyrir borga með Revolut Checkout? 

 

Allir sem hafa gert samning um greiðsluþjónustu við Revolut Bank UAB eru gjaldgengir fyrir 

greiðslu með Revolut Checkout og geta notað það sem greiðslumáta fyrir greiðsluviðskipti sem 

þeir eignast. 

 

4. Notkun úttektarupplýsinganna 



 

Þegar við útvegum viðskiptavinum borga með Revolut Checkout, munum þú og við hvor um sig 

starfa sem óháðir stjórnendur Checkout-upplýsinga sinna. Hins vegar munum við enn starfa sem 

gagnavinnsla fyrir þína hönd við þær aðstæður sem lýst er í samningi um greiðsluþjónustu. 

 

Ef þú hefur samþætt Pay with Revolut Checkout á vefsíðunni þinni á þann hátt að þú gefur okkur 

tilteknar Checkout upplýsingar (svo sem nafn viðskiptavinar og sendingarheimili), staðfestir þú að 

þú hafir rétt á að veita okkur þessar upplýsingar undir gögnum verndarlögum. 

 

Við munum veita þér úttektarupplýsingarnar til þess að þú getir afgreitt færslu viðskiptavinar. Þú 

verður aðeins að nota Checkout upplýsingarnar í samræmi við persónuverndarstefnu þína og 

viðeigandi gagnaverndarlög.  

 

5. Viðmiðunarmörk fyrir eftirlit með deilum viðskiptavina 

 

Við munum fylgjast með, endurskoða og endurskoða reglulega söluaðila sem búa til of mikið af 

kvörtunum frá viðskiptavinum eða öðrum vísbendingum um skaðsemi fyrir viðskiptavini í tengslum 

við borga með Revolut Checkout (saman, "Deilur viðskiptavina”). 

 

Ef hlutfall þitt á deilum viðskiptavina af heildarviðskiptum er óviðunandi fyrir okkur gætum við sett 

þig í eftirlitsáætlun. Ef þú ert settur í eftirlitskerfi munum við útvega þér úrbótaáætlun sem þú 

verður að fylgja ef þú vilt halda áfram að fá Checkout upplýsingar með því að nota borga með 

Revolut Checkout. 

 

6. Hvenær getum við gert breytingar á þessum skilmálum? 

 

Við getum gert breytingar á þessum skilmálum af eftirfarandi ástæðum: 

● ef við teljum að það muni auðvelda skilning á þeim eða gera þá gagnlegri fyrir þig; 

● til að endurspegla hvernig rekstur okkar er rekinn, sérstaklega ef breytinga er þörf vegna 

breytinga á því hvernig fjármálakerfið virkar eða hvernig tækni er veitt; 

● til að endurspegla lagalegar kröfur eða kröfur reglugerða sem gilda um okkur; 

● til að endurspegla breytingar á kostnaði við rekstur fyrirtækisins; 

● Vegna þess að við erum að breyta Pay with Revolut vörunni 

 

Við munum almennt gefa þér 30 daga fyrirvara í gegnum Revolut appið eða tölvupóst áður en við 

gerum breytingar. Í sumum tilfellum, ef breytingin verður gagnleg, gætum við gert breytinguna 

strax og látið þig vita eftir það. 


