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1. Mitä tämä lisäys koskee?
Tämä on lisäys (jäljempänä ”Lisäys”) koskee kanssamme sopimiisihenkilökohtaisiin
ehtoihin, jotka koskevat henkilökohtaista sähköisen rahan Revolut-tiliäsi (jäljempänä
”sähköisen rahan tilisi”).
Tämä Lisäys pätee silloin, jos avaat Revolut Bank UAB:n (jäljempänä ”Revolutpankki”) Demand Deposit ‑tilin. Tässä määritetään, miten rahaa lähetetään
ylläpitämämme sähköisen rahan tilisi ja Revolut-pankissa olevan Demand Deposit ‑tilisi
välillä. Revolut-pankissa olevaan Demand Deposit ‑tiliisi sovelletaan erillisiä Revolutpankin Demand Deposit ‑käyttöehtoja.
Koska tämä on ”lisäys”, tässä kerrotaan lisäyksistä kanssamme sopimiisi
henkilökohtaisiin ehtoihin, mutta ne eivät muutu tämän Lisäyksen perusteella. Tämä
Lisäys astuu voimaan heti, kun olet hyväksynyt sen. Emme pysty tarjoamaan sinulle tässä
kuvattuja palveluita, ellet hyväksy tätä.
Olemme Revolut Payments UAB, Liettuan tasavallassa perustettu yhtiö, jonka
yritystunnus on 304940980 ja jonka kotipaikka on osoitteessa Konstitucijos ave. 21B,
08130 Vilnius, Liettuan tasavalta (jäljempänä ”Revolut Payments”). Meillä on Liettuan
keskuspankin lupa laskea liikkeelle sähköistä rahaa ja tarjota maksupalveluita. Liettuan
keskuspankki on Liettuan tasavallan keskuspankki ja finanssivalvontaviranomainen,
jonka osoite on Gedimino ave. 6, 01103 Vilnius, Liettuan tasavalta, jonka verkkosivusto
on osoitteessa www.lb.lt ja jonka puhelinnumero on +370 800 50 500.
Jos sinulla on luottokortti, tämä Lisäys ei koske sitä eikä vaikuta sen sähköisen rahan
Revolut-päätilisi alaisen tilin toimintaan, jolle luottokortti on myönnetty luottokorttia
koskevien käyttöehtojen (jos on) nojalla. Luottokortin käyttöehtojen mukaisesti tällaisen
sähköisen rahan Revolut-päätilisi alaisen tilin saldo on erotettu Demand Deposit ‑tilisi
saldosta.

2. Rahan liikuttaminen tilille ja tililtä sekä rahan lisääminen
Tässä osiossa kerrotaan, miten rahaa siirretään automaattisesti Revolut-pankissa olevan
Demand Deposit ‑tilisi ja sähköisen rahan tilisi välillä aina, kun maksu suoritetaan
sähköisen rahan tililtäsi tai vastaanotetaan tälle tilille (ei siis Revolut-pankissa olevalta
Demand Deposit ‑tililtäsi tai siellä olevalle Demand Deposit ‑tilillesi).
Mitä olemassa olevalle rahalleni tapahtuu?

Kun hyväksyt tämän Lisäyksen ja rekisteröidyt Revolut-pankkiin, siirrämme Revolut
Paymentsin ylläpitämän sähköisen rahan tilisi senhetkisen saldon Revolut-pankissa
olevalle Demand Deposit ‑tilillesi.
Tämä tarkoittaa, että hyväksymällä tämän Lisäyksen pyydät meitä siirtämään sähköisen
rahan tilisi senhetkisen saldon Revolut-pankissa olevalle Demand Deposit ‑tilillesi tämän
Lisäyksen mukaisesti.
Mitä tapahtuu, jos saan maksun?
Kun sinä itse lähetät tai joku toinen lähettää rahaa sähköisen rahan tilillesi, siirrämme ne
Revolut-pankissa olevalle Demand Deposit ‑tilillesi. Tämä koskee myös niitä kertoja, kun
lisäät rahaa (kuten kuvattiin henkilökohtaisten ehtojen kohdassa 12).
Teemme nämä siirrot mahdollisimman nopeasti (välittömästi, jos vain pystymme). Tämä
tarkoittaa, että rahaa talletetaan vain tilapäisesti sähköisen rahan tilillesi.
Hyväksymällä tämän Lisäyksen pyydät siis meitä järjestämään maksuja sähköisen rahan
tililtäsi Revolut-pankissa olevalle Demand Deposit ‑tilillesi tämän Lisäyksen mukaisesti.
Revolut-pankki tallettaa Revolut-pankissa olevalle Demand Deposit ‑tilillesi lähetetyt
rahat Revolut-pankin kanssa sopimiesi Demand Deposit ‑tilin käyttöehtojen mukaisesti.
Me emme talleta näitä rahoja (paitsi niiden siirtyessä tilapäisesti sähköisen rahan tilisi
kautta).
Mitä tapahtuu, jos lähetän rahaa tai teen maksun?
Kun lähetät rahaa Revolut-sovelluksella (esimerkiksi kolmannen osapuolen pankkitilille),
maksat
Revolut-palvelumaksun
(kuten
Metaltai
Premium-vakuutuksen
kuukausimaksun) tai teet minkä tahansa maksun Revolutin kautta (kuten
suoraveloituksen, maksulinkin tai minkä tahansa muun), pyydät meitä lähettämään
Revolut-pankille välittömästi Demand Deposit ‑tililtäsi tehtävää veloitusta koskevan
pyynnön sille summalle, joka maksun suorittamiseen tarvitaan. Kun pyydetty summa on
lähetetty Demand Deposit ‑tililtäsi sähköisen rahan tilillesi, käytämme sähköisen rahasi
välittömästi ja maksamme summan heti vastaanottajalle henkilökohtaisten ehtojen
mukaisesti.
Kun teet maksun Revolut-kortillasi, pyydät meitä lähettämään Revolut-pankille
välittömästi Demand Deposit ‑tililtäsi tehtävää veloitusta koskevan pyynnön sille
summalle, joka maksun suorittamiseen tarvitaan. Kun pyydetty summa on lähetetty
Demand Deposit ‑tililtäsi sähköisen rahan tilillesi, käytämme sähköiset rahat välittömästi.
Tämä raha kuitenkin pysyy sähköisen rahan tililläsi hetken, kunnes se on maksettu
korttijärjestelmälle. Koska olet jo käyttänyt kyseiset rahat, et voi käyttää niitä uudelleen.
Kun siis lähetät tai käytät rahojasi, niitä pidetään sähköisen rahan tililläsi Revolutpankissa olevalta Demand Deposit ‑tililtäsi siirtämisen jälkeen vain niin kauan, että
kyseinen maksu on maksettu.
Mitä tapahtuu, jos lisään rahaa?

Voit edelleen lisätä rahaa tilillesi, kuten henkilökohtaisten ehtojen kohdassa 12 on
kuvattu. Aina näin tehdessäsi käsittelemme rahojasi kuin mitä tahansa muuta tilillesi
lähetettyä rahaa, kuten edellä kohdassa ”Mitä tapahtuu, jos saan maksun?” on kuvattu.
Voit edelleen käyttää myös automaattista lisäystoimintoa, kuten henkilökohtaisten
ehtojen kohdassa 12 on kuvattu. Jos Revolut-pankissa olevan Demand Deposit ‑tilisi
”muistettu” saldo laskee määrittämäsi summan alapuolelle, automaattinen lisäystoiminto
lisää tilille rahaa tavalliseen tapaan. (”Muistettu” saldo on kuvattu jäljempänä kohdassa
3.)
Mitä tapahtuu, jos muunnan valuuttaa?
Jos pyydät meitä muuntamaan valuuttaa Revolut-sovelluksen kautta, pyydät meitä
lähettämään Revolut-pankille välittömästi Demand Deposit ‑tililtäsi tehtävää veloitusta
koskevan pyynnön sille summalle, joka muunnon tekemiseen tarvitaan. Kun pyydetty
summa on lähetetty Demand Deposit ‑tililtäsi sähköisen rahan tilillesi, käytämme
sähköisen rahasi välittömästi ja muunnamme valuutan sähköisen rahan tililläsi. Tämän
jälkeen lähetämme muunnetun summan takaisin Revolut-pankissa olevalle Demand
Deposit ‑tilillesi.
Hyväksymällä tämän Lisäyksen pyydät siis meitä lähettämään muunnetun summan
Revolut-pankissa olevalle Demand Deposit ‑tilillesi tämän Lisäyksen mukaisesti.
Jos teet maksun, joka käynnistää valuutan muunnoksen henkilökohtaisten ehtojen
perusteella (jos esimerkiksi ostat Revolut-kortillasi jotakin puntina, mutta Demand Deposit
‑tililläsi on ainoastaan euroja), muunnamme valuutan heti, kun raha saapuu sähköisen
rahan tilillesi Demand Deposit ‑tililtäsi ja ennen maksun suorittamista kaupalle.

3. Mitä tilini saldo ja transaktiohistoria kertovat?
Seuraamme kaikkea rahaliikennettä Revolut-pankissa olevan Demand Deposit ‑tilisi ja
sähköisen rahan tilisi välillä. Näiden tietojen perusteella pystymme ”muistamaan”
puolestasi Revolut-pankissa olevan Demand Deposit ‑tilisi saldon.
Revolut-sovelluksessa näkemäsi saldo on Revolut-pankissa olevan Demand Deposit
‑tilisi ”muistetun” saldon ja sähköisen rahan tililläsi mahdollisesti käytettävissä olevan
saldon yhteismäärä. Käytämme tätä saldoa, koska näiden kahden summan yhteismäärä
kertoo käytettävissäsi olevan rahan kokonaismäärän.
Tämä on myös se saldo, jonka ilmoitamme Open Banking ‑ohjelmointirajapinnan kautta
päästäessäsi lisensoidun, kolmantena osapuolena toimivan palveluntarjoajan
käyttämään tiliäsi.
Jotta sinulle näyttämämme tiedot ovat varmasti oikein, suostut siihen, että
vastaanotamme Revolut-pankilta tietoa Demand Deposit ‑tilistäsi (myös tietoja
mahdollisista Demand Deposit ‑tiliäsi koskevista estoista tai rajoituksista sekä niiden
syistä). Hyväksyt myös sen, että voimme lähettää samat tiedot Revolut-pankille
sähköisen rahan tilistäsi.

Revolut-sovelluksessa näkemäsi transaktiohistoria sisältää kaikki tekemäsi ja
vastaanottamasi maksut. Emme kuitenkaan halua tietojen olevan liian monimutkaisia,
joten emme näytä transaktiohistorian näytöllä kohdassa 2 kuvattuja automaattisia
transaktioita Demand Deposit ‑tilisi ja sähköisen rahan tilisi välillä. Sen sijaan nämä tiedot
näkyvät transaktioraporteissasi. Jos esimerkiksi käytät jossakin kaupassa 5 € Revolutkortillasi, näet kaupassa tehdyn oston transaktiohistoriassa. Et kuitenkaan näe oston
mahdollistanutta automaattista transaktiota Demand Deposit ‑tilisi ja sähköisen rahan
tilisi välillä. Voit pyytää meiltä raporttia automaattisista transaktioista, mutta hyväksymällä
tämän Lisäyksen suostut siihen, että näitä transaktioita ei näytetä Revolut-sovelluksen
transaktiohistoriassa ja että niistä ei kerrota push-ilmoituksilla.

4. Milloin tämän Lisäyksen voimassaolo päättyy?
Mitä tapahtuu, jos minulla ei ole Demand Deposit ‑tiliä Revolut-pankissa?
Tämä Lisäys on sopimus siitä, miten rahaa siirretään Revolut-pankissa olevan Demand
Deposit ‑tilisi ja Revolut Paymentsin ylläpitämän sähköisen rahan tilisi välillä. Jos sinulla
ei ole Demand Deposit ‑tiliä, emme pysty tarjoamaan näitä palveluita sinulle. Tästä syystä
Revolut-pankissa olevan Demand Deposit ‑tilisi sulkemisen yhteydessä myös tämän
Lisäyksen voimassaolo päättyy. Muut henkilökohtaiset ehdot pätevät edelleen, ja
tarjoamme palveluitamme sinulle niiden mukaisesti.
Mitä tapahtuu, jos haluan päättää tämän Lisäyksen?
Jos haluat päättää tämän Lisäyksen mutta haluat säilyttää sähköisen rahan tilisi, ilmoita
meille tästä Revolut-sovelluksella. Päättämisestä on ilmoitettava meille 10 pankkipäivää
etukäteen. Kun Lisäyksen voimassaolo on päättynyt, muut henkilökohtaiset ehdot pätevät
edelleen ja tarjoamme palveluitamme sinulle niiden mukaisesti.

