
Viðbót við Revolut Payments UAB 

persónulega skilmála 

1. Um hvað þessi viðbót snýst 

Þetta er viðbót ( Viðbót) við kaflann Persónulegir skilmálar þú varst sammála okkur 

varðandi Revolut persónulega netpeningareikninginn þinn (þinn rafrænn 

peningareikningur). 

Þessi viðbót gildir ef þú skráir þig á kröfuáskriftareikning Revolut Bank UAB 

(Revolut Bank). Viðbótin lýsir því hvernig peningar eru sendir á milli rafrænna 

reikningsins þíns hjá okkur og eftirspurnarinnborgunarreiknings þíns hjá Revolut Bank. 

Krafa um innborgun þína á eftirspurn hjá Revolut Bank sjálfum er stjórnað sérstaklega af 

kröfuskilagreiðslum Revolut Bank. 

Að vera „viðbót“ þýðir að það bætir við persónulega skilmála sem þú samþykktir hjá okkur 

en breytir þeim ekki. Þessi viðbót byrjar að gilda þegar hún hefur verið samþykkt af þér. 

Við getum ekki veitt þér þá þjónustu sem lýst er í henni nema þú samþykkir hana. 

Við erum Revolut Payments UAB, fyrirtæki með hlutdeildarskírteini og leyfi í Lýðveldinu 

Litháen með fyrirtækjanúmer 304940980 og sem hefur skrifstofu í Konstitucijos ave. 21B, 

08130 Vilnius, Litháen (Revolut-greiðslur). Við höfum leyfi til að gefa út rafpeninga og 

annast greiðsluþjónustu frá Bank of Lithuania. Bank of Lithuania er seðlabanki og 

fjármálaeftirlit Lýðveldisins Litháens hvers heimilisfang er Gedimino ave. 6, 01103 Vilnius, 

Lýðveldið Litháen, vefsíða er www.lb.lt og símanúmer er +370 800 50 500. 

Ef þú ert með kreditkort gildir þessi viðbót ekki og hefur ekki áhrif á neina starfsemi á 

undirreikningi Revolut-netpeningareiknings þíns sem kreditkort sem gefið er út á og sem 

er tengt samkvæmt kreditkortaskilmálum (ef einhverjir eru). Í samræmi við 

kreditkortaskilmála er staðan á slíkum undirreikningi Revolut-netpeningareiknings þíns 

aðskilin frá eftirstöðvum innheimtureiknings þíns. 

2. Að flytja peninga inn og út og bæta við peningum 

Í þessum kafla er útlistað hvernig peningar þínir verða sjálfkrafa fluttir á milli þíns 

innlánsreiknings eftirspurnar hjá Revolut Bank og rafpeningareiknings þíns hvenær sem 

greiðsla er greidd frá eða móttekin inn á reikninginn þinn (annað en inn á eða frá 

kröfuáskriftareikningi þínum með Revolut Bank). 

Hvað verður um peningana mína sem fyrir eru? 

Þegar þú samþykkir þessa viðbót og skráir þig í Revolut Bank, munum við færa 

fyrirliggjandi stöðu reiknings þíns með Revolut-greiðslur yfir á innlánsreikninginn þinn í 

Revolut Bank. 
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Þetta þýðir að með því að samþykkja þessa viðbót biður þú okkur að flytja núverandi 

stöðu e-peningareikningsins þíns yfir á kröfuáskriftareikninginn þinn hjá Revolut Bank, 

eins og lýst er í þessari viðbót. 

Hvað gerist ef ég fæ greiðslu? 

Í hvert skipti sem þú, eða einhver annar, sendir peninga inn á netpeningareikninginn þinn, 

munum við flytja þá á reikninginn þinn hjá Revolut Bank. Þetta felur í sér hvern tíma sem 

þú bætir við peningum (eins og lýst er í kafla 12 í Persónulegir skilmálar). 

Við munum gera þessar millifærslur eins fljótt og auðið er (og eins nærri því strax og við 

getum). Þetta þýðir að peningar verða aðeins geymdir tímabundið á reikningnum þínum. 

Þetta þýðir að með því að samþykkja þessa viðbót biður þú okkur um að setja upp 

greiðslur af netpeningareikningnum þínum á innlánsreikninginn þinn í Revolut Bank, eins 

og lýst er í þessari viðbót. 

Peningar sem sendir eru á kröfuáskriftareikninginn þinn hjá Revolut Bank verða í vörslu 

Revolut Bank í samræmi við kröfur um innborgun eftirspurnar sem þú samþykktir hjá 

Revolut Bank Peningarnir verða ekki í eigu okkar (annað en þegar þeir fara í gegnum 

reikninginn þinn tímabundið). 

Hvað gerist ef ég sendi peninga eða borga? 

Hvenær sem þú sendir peninga í gegnum Revolut-appið (til dæmis, þú sendir þá á 

bankareikning þriðja aðila), þegar þú borgar gjald fyrir Revolut-þjónustu (eins og 

mánaðargjald fyrir Metal eða tryggingariðgjald) eða þegar þú borgar hvers konar greiðslu 

með Revolut yfirleitt (eins og beingreiðslu, greiðslutengingu eða annað), gefur þú okkur 

fyrirmæli um að senda gjaldbeiðni strax til Revolut Bank og óska eftir fjármagni frá 

kröfuáskriftareikningnum þínum sem nemur upphæðinni sem þarf til að greiða. Þegar 

umbeðin upphæð hefur verið send af kröfuáskriftareikningnum þínum yfir á 

netpeningareikninginn þinn munum við strax gefa þér netpeninga og greiða þá strax út til 

viðtakandans í samræmi við kaflann Persónulegir skilmálar. 

Hvenær sem þú greiðir með Revolut-kortinu þínu, þá gefur þú okkur fyrirmæli um að 

senda gjaldbeiðni strax til Revolut Bank og biðja um fjármagn frá kröfuáskriftareikningi 

þínum sem nemur upphæðinni sem þarf til að greiða. Þegar umbeðna upphæð hefur verið 

send af kröfuáskriftareikningnum þínum á netpeningareikninginn þinn munum við gefa 

þér rafpeninga strax. Þessir peningar verða þó aðeins áfram á rafrænum peningareikningi 

þínum í stuttan tíma þar til þeir eru greiddir út til kortakerfisins. Þar sem þú hefur þegar 

eytt peningunum muntu ekki geta eytt þeim aftur. 

Eins og þú sérð, þegar þú sendir eða eyðir peningunum þínum, þá munu þeir vera á 

reikningnum þínum í mjög takmarkaðan tíma eftir að hann yfirgefur 

kröfuáskriftareikninginn þinn hjá Revolut Bank þar til hann er greiddur út. 

Hvað gerist ef ég bæti við peningum? 

Þú getur samt bætt við peningum eins og lýst er í kafla 12 Persónulegir skilmálar. Í hvert 

skipti sem þú gerir það munum við meðhöndla það eins og aðra peninga sem sendir eru 

inn á reikninginn þinn, eins og lýst er í „Hvað gerist ef ég fæ greiðslu?“ hér að ofan. 
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Þú getur samt notað sjálfvirka viðbótaraðgerð sem lýst er í kafla 12 Persónulegir 

skilmálar. Hvenær sem jafnvægi „skráðs“ Revolut innlánsreiknings þíns fer niður fyrir þá 

upphæð sem þú hefur sett, mun sjálfvirka viðbótin bæta peningum við reikninginn þinn 

eins og venjulega. (Hvað „skráð“ jafnvægi þitt þýðir er lýst í kafla 3 hér á eftir.) 

Hvað gerist ef ég geri gjaldmiðilsbreytingu? 

Ef þú biður okkur um að breyta gjaldmiðli með Revolut-appinu, þá gefur þú okkur fyrirmæli 

um að senda gjaldbeiðni strax til Revolut Bank og óska eftir fjármagni frá 

innheimtureikningi þínum sem nemur upphæðinni sem þarf til að gera viðskiptin. Þegar 

umbeðin upphæð hefur verið send frá innheimtureikningi þínum inn á reikninginn þinn, 

munum við strax gefa þér út peninga og framkvæma umreikninginn á reikningnum þínum 

og senda síðan breyttu upphæðina aftur á kröfu innlánsreikninginn þíns með Revolut 

Bank. 

Þetta þýðir að með því að samþykkja þessa viðbót biður þú okkur að senda umreiknaða 

upphæð inn á reikninginn þinn hjá Revolut Bank, eins og lýst er í þessari viðbót. 

Ef þú greiðir greiðslu sem kallar á gjaldeyrisviðskipti samkvæmt persónulegum skilmálum 

(til dæmis kaupir þú eitthvað í búð í £ með Revolut-kortinu þínu, en þú ert aðeins með € 

á innborgunarreikningnum þínum), munum við framkvæma gjaldmiðilsbreytinguna einu 

sinni og peningarnir berast inn á reikninginn þinn á netinu frá kröfuáskriftareikningnum 

þínum og áður en þú greiðir í búðinni. 

3. Hvað sýnir staða reiknings míns og viðskiptaferill? 

Við fylgjumst með öllum þeim peningum sem sendir eru á milli innlánsreiknings þíns hjá 

Revolut Bank og reiknings þíns. Með því að nota þessar upplýsingar „erum við með 

skráðar“ eftirstöðvar Revolut-reikningsins fyrir þig. 

Staðan sem við sýnum þér í Revolut-appinu er heildarfjöldi „skráðra“ eftirstöðva þinna á 

Revolut-bankainnlánsreikningi og eftirstöðvar allra lausra staða á rafpeningareikningnum 

þínum. Við notum þetta jafnvægi vegna þess að þessar tvær fjárhæðir saman tákna 

heildarfjárhæðina sem þú hefur til ráðstöfunar. 

Þetta er einnig jafnvægið sem við tilkynnum með Open Banking API-appi okkar þegar þú 

notar leyfisskyldan þriðja aðila til að fá aðgang að reikningnum þínum. 

Til að ganga úr skugga um að upplýsingarnar sem við sýnum þér séu réttar samþykkir þú 

að við höfum rétt á að fá upplýsingar um kröfuáskriftareikninginn þinn frá Revolut Bank 

(þ.mt allar upplýsingar um allar blokkir eða takmarkanir á kröfuáskriftareikningnum þínum 

og ástæður fyrir þeim). Þú samþykkir einnig að við getum sent sömu upplýsingar til 

Revolut Bank um rafpeninga reikninginn. 

Viðskiptaferillinn sem sýndur er í Revolut-appinu þínu mun innihalda allar þær greiðslur 

sem þú hefur greitt og fengið. Hins vegar, til að hafa hlutina einfalda, sýnum við ekki 

sjálfvirk viðskipti á milli innheimtureiknings þíns og rafrænna reikninga sem lýst er í kafla 

2 á skjá viðskiptasögu þinnar. Þessar upplýsingar eru sýndar í viðskiptayfirlýsingum 

þínum í staðinn. Til dæmis, ef þú eyðir 5 evrum á Revolut-kortinu í búð, muntu sjá 
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verslunarkaupin á viðskiptasögu skjánum þínum, en þú munt ekki sjá sjálfvirku færsluna 

frá reikningi þínum yfir til rafpeninga reiknings þíns. Þú getur óskað eftir yfirlýsingu um 

sjálfvirku færslurnar frá okkur, en þegar þú skráir þig í þessa viðbót samþykkir þú að þessi 

viðskipti verða ekki veitt í gegnum viðskiptasögu skjáinn í Revolut-appinu eða með því að 

ýta á tilkynningar. 

4. Hvenær gæti þessari viðbót lokið? 

Hvað gerist ef ég er ekki með kröfuábyrgð í Revolut Bank? 

Þessi viðbót er samkomulag um hvernig peningar eru fluttir milli Revolut- 

bankareikningsins þíns og rafpeninga reiknings þíns hjá Revolut Payments. Ef þú ert ekki 

með kröfu um innlánsreikning getum við ekki veitt þér þessa þjónustu. Af þessum sökum, 

ef reikningnum þínum í Revolut Bank er lokað, mun þessari viðbót einnig ljúka. Restin af 

kaflanum Persónulegir skilmálar mun halda áfram að gilda og við munum veita þér 

þjónustu okkar samkvæmt þeim. 

Hvað gerist ef ég vil hætta þessari viðbót? 

Láttu okkur vita það í gegnum Revolut-appið ef þú vilt hætta þessari viðbót, en vilt halda 

tölvupóstreikningnum þínum. Við þurfum 10 virka daga fyrirvara til að afgreiða málið. 

Þegar því er lokið mun kaflinn Persónulegir skilmálar halda áfram að gilda og við munum 

veita þér þjónustu okkar samkvæmt þeim. 
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