
Plačilo s storitvijo za dokončanje nakupa Revolut 

 

 

1. Zakaj so te informacije pomembne? 

 

Pogodba o storitvah obdelave plačil za Revolut Bank UAB navaja, da lahko za storitve obdelave 

plačil veljajo dodatni pogoji v zvezi z določeno vrsto ali metodo plačila. Ta pogodba opredeljuje 

te dodatne pogoje in določila za način plačila »Plačilo s storitvijo za dokončanje nakupa Revolut«. 

Imenujemo jih »Pogoji za dokončanje nakupa« (ali le »Pogoji«). 

 

Plačil s storitvijo za dokončanje nakupa Revolut ne morete uporabljati za prejemanje plačil, razen 

če najprej sklenete pogodbo o storitvah obdelave plačil z entiteto Revolut Bank UAB. 

 

Ti pogoji veljajo za trgovce, ki za prejemanje plačil uporabljajo plačila s storitvijo za dokončanje 

nakupa Checkout (»trgovci« ali »vi«). Ne veljajo za vse, ki za plačevanje uporabljajo plačila s 

storitvijo za dokončanje nakupa Revolut (imenujemo jih »stranke«). 

 

2. Kaj je plačilo s storitvijo za dokončanje nakupa Revolut? 

 

Plačilo s storitvijo za dokončanje nakupa Revolut je storitev »hitrega dokončanja nakupa«, ki 

strankam omogoča, da shranijo podatke, ki jih uporabljajo za spletno nakupovanje. To strankam 

omogoča, da hitreje in preprosteje dokončajo nakupe pri trgovcih, ki to storitev uporabljajo. 

 

Podatki, ki jih stranke lahko shranijo, so: 

● Ime 

● Datum rojstva 

● Naslov in način dostave 

● Podatki za stik (telefonska številka in e-poštni naslov) 

● Podatki o kartici, bančnem računu ali načinu plačila, ki se uporablja za plačilo, kar vključuje 

naslov za izstavitev računa 

(skupaj »podatki za dokončanje nakupa«) 

 

Plačilo s storitvijo za dokončanje nakupa Revolut ni način plačila ali storitev za plačevanje. 

Obdelavo katerega koli plačila, ki ga stranka izvede ob uporabi podatkov, ki jih shrani v storitev 

plačila s storitvijo za dokončanje nakupa Revolut, urejajo pogoji, o katerih ste se z nami dogovorili 

v zvezi s pridobitvijo te vrste plačila. 

 

3. Kdo izpolnjuje pogoje za uporabo plačil s storitvijo za dokončanje nakupa Revolut? 

 

Vsak, ki je z entiteto Revolut Bank UAB sklenil pogodbo o storitvah obdelave plačil, izpolnjuje 

pogoje za uporabo storitve plačil s storitvijo za dokončanje nakupa Revolut in jo lahko uporablja 

kot plačilno sredstvo za plačilne transakcije, ki jih pridobi. 

 

4. Uporaba podatkov za dokončanje nakupa 



 

Ko strankam omogočimo plačila s storitvijo za dokončanje nakupa Revolut, bomo mi in vi delovali 

kot neodvisni nadzorniki njihovih podatkov za dokončanje nakupa. Še vedno pa bomo delovali 

kot obdelovalec podatkov v vašem imenu v okoliščinah, ki so opisane v pogodbi o storitvah 

obdelave plačil. 

 

Če ste na svojem spletnem mestu integrirali storitev plačila s storitvijo za dokončanje nakupa 

Revolut na način, ki pomeni, da nam zagotavljate nekatere podatke za dokončanje nakupa (kot 

sta ime stranke in naslov za dostavo), potrjujete, da izpolnjujete pogoje, da nam te podatke 

posredujete v skladu zakonom o varstvu podatkov. 

 

Zagotovili vam bomo podatke za dokončanje nakupa, da boste lahko obdelali transakcijo stranke. 

Podatke za dokončanje nakupa lahko uporabljate samo v skladu s svojim pravilnikom o 

zasebnosti in veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.  

 

5. Pragi za spremljanje sporov strank 

 

Trgovce, pri katerih pride do prekomerne ravni pritožb strank ali drugih pokazateljev škode za 

stranke v zvezi s storitvijo plačila s storitvijo za dokončanje nakupa Revolut (skupaj »spori 

strank«), bomo spremljali, jih pregledovali in pri njih redno izvajali revizije. 

 

Če je vaše razmerje med spori strank in skupnimi transakcijami za nas nesprejemljivo, vas lahko 

vključimo v program spremljanja. Če ste vključeni v program spremljanja, vam bomo zagotovili 

načrt za sanacijo, ki ga boste morali upoštevati, če boste želeli še naprej prejemati podatke za 

dokončanje nakupa prek storitve plačila s storitvijo za dokončanje nakupa Revolut. 

 

6. Kdaj lahko spremenimo te pogoje? 

 

Te pogoje lahko spremenimo zaradi naslednjih razlogov: 

● če menimo, da bodo s spremembo razumljivejši in uporabnejši; 

● da bodo odražali način našega poslovanja, še posebej, če je sprememba potrebna zaradi 

spremenjenega načina zagotavljanja finančnega sistema ali tehnologije, 

● da delujemo v skladu z zakonitimi ali pravnimi predpisi, ki veljajo za nas; 

● da odražajo spremembe v zvezi s stroški poslovanja našega podjetja; 

● ker spreminjamo izdelek plačila s storitvijo za dokončanje nakupa Revolut. 

 

Na splošno vas bomo o tem obvestili prek aplikacije Revolut ali po e-pošti vsaj 30 dni pred kakršno 

koli spremembo. Če bo sprememba koristna, jo v nekaterih primerih lahko izvedemo takoj in vas 

o tem obvestimo pozneje. 


