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Document met tariefinformatie 
 

Naam van de rekeningaanbieder: Revolut Payments UAB 

Rekeningnaam: Revolut e-geldrekening 

Ingangsdatum: Dit document met tariefinformatie is van kracht vanaf 14 augustus 2021. Het vorige 

 document met tariefinformatie geldt tot die datum. 

 
● Dit document informeert je over de tarieven voor het gebruik van de belangrijkste diensten die 

zijn gekoppeld aan de betaalrekening. Het zal je helpen deze tarieven te vergelijken met die van 

andere rekeningen. 

● Er kunnen ook kosten van toepassing zijn voor het gebruik van diensten die zijn gekoppeld aan 

de rekening en die hier niet worden vermeld. Volledige informatie is beschikbaar in het gedeelte 

Kosten van de algemene voorwaarden van Revolut. 

● Een verklarende woordenlijst van de termen die in dit document worden gebruikt, is kosteloos 
beschikbaar. 

 

Dienst Kosten 

Algemene rekeningdiensten 

De rekening onderhouden Standaard: € 0 
 
Plus-rekening: Indien maandelijks betaald, bedragen 
de kosten € 2,99 per maand, wat neerkomt op € 
35,88 per jaar. Indien jaarlijks betaald, bedragen de 
kosten € 29,99 per jaar. 

 
Premium-rekening: Indien maandelijks betaald, 
bedragen de kosten € 7,99 per maand, wat neerkomt 
op € 95,88 per jaar. Indien jaarlijks betaald, bedragen 
de kosten € 82 per jaar. 

 
Metal-rekening: Indien maandelijks betaald, bedragen 
de kosten € 13,99 per maand, wat neerkomt op € 
167,88 per jaar. Indien jaarlijks betaald, bedragen de 
kosten € 135 per jaar. 

Betalingen (exclusief kaarten) 

SEPA-kredietoverschrijving € 0 

Kredietoverschrijving buiten SEPA Naar Revolut-rekeningen: 
● € 0 

 
Naar alle andere rekeningen: 

● Variabele kosten van € 0,30 - € 5 afhankelijk 
van de valuta. Variabele kosten worden hier 
beschreven. 

Betalingen ontvangen in EUR € 0 

Grensoverschrijdende betalingen ontvangen € 0 
 
Bij het ontvangen van betalingen niet in EUR of 
betalingen 

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-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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van buiten de EER, kunnen de bank van de betaler 
en intermediaire dienstverleners bijkomende kosten 
in rekening brengen 

Automatische incasso € 0 

Automatische betaling van e-facturen Niet beschikbaar 

 
 
 

Kaarten en contant geld 

Verstrekken van een debetkaart € 0 

Verstrekken van een creditcard Niet beschikbaar 

Geldopname Standaard-rekening: Tot 5 kosteloze opnames bij 
geldautomaat of de eerste € 200 per maand 
kosteloos, daarna 2% toeslag, met een 
minimumbedrag van € 1 per opname 

 
Plus-rekening: Eerste € 200 per maand kosteloos, 
daarna 2% toeslag, met een minimumbedrag van € 
1 per opname 

 
Premium-rekening: Eerste € 400 per maand 
kosteloos, daarna 2% toeslag, met een 
minimumbedrag van € 1 per opname 

 
Metal-rekening: Eerste € 800 per maand kosteloos, 
daarna 2% toeslag, met een minimumbedrag van € 
1 per opname 

Storting in contanten Niet beschikbaar 

 


