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Přehled poplatků 
 

 

Název poskytovatele účtu: Revolut Payments UAB 

Název účtu: Elektronický peněžní účet Revolut 

Datum platnosti: Tento přehled poplatků (FID) vstoupí v platnost dne 14. dubna 2021. Předchozí 

 Přehled poplatků se uplatní do tohoto okamžiku. 

 
● Tento dokument vás informuje o poplatcích za používání základních služeb spojených s 

platebním účtem. Pomůže vám porovnat tyto poplatky s poplatky jiných účtů. 

● Za používání služeb spojených s účtem, které zde nejsou uvedeny, mohou být účtovány 

poplatky. Úplné informace jsou k dispozici v části Poplatky v podmínkách a ujednáních Revolutu. 

● Zdarma máte k dispozici slovníček pojmů použitých v tomto dokumentu. 
 
 
 

Služba Poplatek 

Obecné služby účtu 

Vedení účtu Standard: 0 € 
 
Účet Plus: Pokud se platí měsíčně, činí poplatek 
2,99 €, což je 35,88 € za rok. Pokud se platí 
ročně, činí poplatek 29.99 € ročně. 

 
Účet Premium: Pokud se platí měsíčně, činí 
poplatek 7,99 €, což je 95,88 € za rok. Pokud se 
platí ročně, činí poplatek 82 € ročně. 

 
Účet Metal: Pokud se platí měsíčně, činí poplatek 
13,99 €, což je 167,88 € za rok. Pokud se platí 
ročně, činí poplatek 135 € ročně. 

Platby (bez karet) 

Převod SEPA 0 € 

Ostatní převody (kromě SEPA) Na účty Revolut: 
● 0 € 

 
Na všechny ostatní účty: 

● variabilní poplatek 0,3 € – 5 €, podle 
měny. Variabilní částky jsou popsány zde. 

Přijímání plateb v EUR 0 € 

Přijímání přeshraničních plateb 0 € 
 
Při přijímání plateb mimo EUR nebo plateb 

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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mimo oblast EHP může banka plátce a 
poskytovatelé zprostředkovatelských služeb 
účtovat další poplatky. 

Inkaso 0 € 

Automatická platba elektronických faktur Není k dispozici 

 
 
 

Karty a hotovost 

Poskytnutí debetní karty 0 € 

Poskytnutí kreditní karty Není k dispozici 

Výběr hotovosti Účet Standard: Až 5 bezplatných výběrů z 
bankomatu nebo prvních 200 € měsíčně zdarma, 
poté poplatek 2 %, s minimálním poplatkem 1 € 
za výběr 

 
Účet Plus: Prvních 200 € měsíčně zdarma, poté 
poplatek 2 %, s minimálním poplatkem 1 € za 
výběr 

 
Účet Premium: Prvních 400 € měsíčně zdarma, 
poté poplatek 2 %, s minimálním poplatkem 1 € za 
výběr 

 
Účet Metal: Prvních 800 € měsíčně zdarma, poté 
poplatek 2 %, s minimálním poplatkem 1 € za 
výběr 

Hotovostní vklad Není k dispozici 

 


