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Documentul cu informații despre comisioane 
 

 

Numele furnizorului de cont: Revolut Payments UAB 

Titular cont: Cont de bani electronici Revolut 

Data intrării în vigoare: Acest document cu informații despre comisioane (FID) va intra în vigoare pe 14 
august 2021. FID 

 anterior se aplică până în acel moment. 

 
● Acest document vă oferă informații referitoare la taxele pentru utilizarea principalelor servicii 

asociate contului de plăți. Vă ajută să comparați aceste taxe cu cele ale altor conturi. 

● Taxele se pot aplica și pentru utilizarea de servicii asociate contului care nu sunt enumerate aici. 

Informațiile complete sunt disponibile în secțiunea taxe din Termeni și condiții Revolut. 

● Vă oferim gratuit un glosar cu termenii folosiți în acest document. 
 
 
 

Serviciu Comision 

Servicii de cont generale 

Administrare cont Standard: €0 
 
Contul Plus: Dacă se plătește lunar, taxa este de 
2,99 € pe lună, cu un total de 35,88 € pe an. Dacă 
se plătește anual, taxa este de 29,99 € pe an. 

 
Contul Premium: Dacă se plătește lunar, taxa este 
de 7,99 € pe lună, cu un total de 95,88 € pe an. 
Dacă se plătește anual, taxa este de 82 € pe an. 

 
Contul Metal: Dacă se plătește lunar, taxa este de 
13,99 € pe lună, cu un total de 167,88 € pe an. 
Dacă se plătește anual, taxa este de 135 € pe an. 

Plăți (excluzând cardurile) 

Transfer de credit în SEPA 0 € 

Transfer de credit non-SEPA Către conturi Revolut: 
● 0 € 

 
Către toate celelalte conturi: 

● Taxă variabilă de 0,3 € - 5 €, în funcție de 
monedă. Variabilele sunt descrise aici. 

Primirea plăților în EURO 0 € 

Primirea de plăți internaționale 0 € 
 
Când se primesc plăți non-EURO sau plăți 

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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din afara SEE, banca plătitorului și furnizorii de 
servicii intermediari pot aplica taxe suplimentare 

Debitare directă 0 € 

Plata automată a facturilor electronice Indisponibilă 

 
 
 

Carduri și numerar 

Furnizarea unui card de debit 0 € 

Furnizarea unui card de credit Indisponibilă 

Retragere de numerar Contul Standard: Până la 5 retrageri de la 
bancomat gratuite sau primii 200 € fără taxă pe 
lună, taxă de 2% după aceea, la o taxă minimă de 
1 € per retragere 

 
Contul Plus: Primii 200 € pe lună fără taxă, taxă 
de 2% după aceea, la o taxă minimă de 1 € per 
retragere 

 
Contul Premium: Primii 400 € pe lună fără taxă, 
taxă de 2% după aceea, la o taxă minimă de 1 € 
per retragere 

 
Contul Metal: Primii 800 € pe lună fără taxă, taxă 
de 2% după aceea, la o taxă minimă de 1 € per 
retragere 

Depunere de numerar Indisponibilă 

 


