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Документ с информация за таксата 
 

 

Име на доставчика на сметка: Revolut Payments UAB 

Име на сметката: Сметка за електронни пари в Revolut 

Дата на влизане в сила: Документът с информация за таксата (FID) ще влезе в сила на 14 август 
2021 г.  Предишният 

 FID се е прилагал до този момент. 

 
● Този документ ви информира за таксите за използване на основните услуги, свързани с 

платежната сметка. Ще ви помогне да сравните тези такси с таксите на други сметки. 

● Може също да се начисляват такси за използването на услуги, свързани със сметки, които 

не са изброени тук. Можете да намерите пълна информация в раздела „Такси“ на 

Правилата и условията на Revolut. 

●  Речник на термините, използвани в този документ, е наличен безплатно. 
 
 
 

Услуга Такса 

Общи услуги за сметката 

Поддържане на сметката Standard: 0 € 
 
Сметка Plus: Ако се плаща месечно, таксата е 
2,99 € на месец, което прави общо 35,88 € на 
година. Ако се плаща годишно, таксата е 
29,99 € на година. 

 
Сметка Premium: Ако се плаща месечно, 
таксата е 7,99 € на месец, което прави общо 
95,88 € на година. Ако се плаща годишно, 
таксата е 82 € на година. 

 
Сметка Metal: Ако се плаща месечно, таксата е 
13,99 € на месец, което прави общо 167,88 € 
на година. Ако се плаща годишно, таксата е 
135 € на година. 

Плащания (без карти) 

Кредитен трансфер в SEPA 0 € 

Кредитен трансфер извън SEPA Към сметки на Revolut: 
● 0 € 

 
Към всички останали сметки: 

● 0,3 € – 5 € променлива такса в 
зависимост от валутата. Променливите 
са описани тук. 

Получаване на плащания в EUR 0 € 

https://assets.revolut.com/media/legal/docs/fee-information_LT.pdf
https://assets.revolut.com/media/legal/docs/fee-information_LT.pdf
https://assets.revolut.com/media/legal/docs/fee-glossary_LT.pdf
https://assets.revolut.com/legal/terms/International_Payments_Pricing_Sheet.pdf
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Получаване на трансгранични плащания 0 € 
 
Когато получавате плащания, които не са в 
EUR, или плащания, които не идват 
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от ЕИЗ, банката на Платеца и доставчиците на 
междинни услуги може да начислят 
допълнителни такси 

Директен дебит 0 € 

Автоматично плащане на електронни 
фактури 

Не се поддържа 

 
 
 

Карти и пари в брой 

Предоставяне на дебитна карта 0 € 

Предоставяне на кредитна карта Не се поддържа 

Теглене в брой Сметка Standard: До 5 безплатни тегления от 
банкомат или първите 200 € без такса на 
месец, 2% такса след това при 1 € минимална 
такса на теглене 

 
Сметка Plus: Първите 200 € на месец без 
такса, 2% такса след това при 1 € минимална 
такса на теглене 

 
Сметка Premium: Първите 400 € на месец без 
такса, 2% такса след това при 1 € минимална 
такса на теглене 

 
Сметка Metal: Първите 800 € на месец без 
такса, 2% такса след това при 1 € минимална 
такса на теглене 

Депозити в брой Не се поддържа 

 


