Naročnina
Stroški naročnine
● 7,99 EUR na mesec ali 82 EUR na leto.

Dodajanje denarja
Dodajanje denarja
● Brezplačno.
Če pa dodate denar s kartico, ki ni bila izdana na območju Evropskega gospodarskega
prostora (EGP) (npr. s kartico iz ZDA) ali če dodate denar s komercialno kartico, lahko
zaračunamo nizko provizijo zgolj, da pokrijemo svoje stroške.

Kartica
Prva kartica Revolut Premium
● Brezplačno. Vaša prva kartica je lahko kartica Premium ali Standard (toda ne
pozabite, da boste morda morali plačati strošek dostave kartice, če svojo
naročnino prekinete v 14 dneh od prijave in če je bila kartica Premium že poslana).

Druga kartica Revolut Premium
● Tudi brezplačno. Vaša druga kartica je lahko kartica Premium ali Standard. Če
svojo naročnino prekinete v 14 dneh od naročila druge kartice, boste morda morali
plačati strošek dostave kartice.

Dodatne kartice Revolut

● Prvi dve kartici sta za vas kot uporabnika storitev Premium brezplačni (kot je
navedeno zgoraj). Vsako naslednje leto prejmete tudi eno brezplačno nadomestno
kartico. Nato vam zaračunamo 10 EUR na dodatno kartico.

Kartica po meri (oblikujte svojo kartico v aplikaciji Revolut)
● 5 GBP (zaračuna se strošek dostave – strošek vam sporočimo, preden naročite
kartico v aplikaciji). Če morate zamenjati kartico po meri, je strošek enak.

Kartica posebne izdaje
● Cena na kartico je odvisna od izdaje (zaračuna se strošek dostave – strošek vam
sporočimo, preden naročite kartico v aplikaciji). Če morate zamenjati kartico
posebne izdaje in je kartica še vedno v ponudbi, morate znova plačati enak
strošek.

Hitra dostava za kartice Revolut
● Brezplačna hitra dostava (toda ne pozabite, da boste morda morali plačati strošek
dostave, če svojo naročnino na paket prekinete v 14 dneh od naročila kartice).

Navidezne kartice Revolut
● Brezplačno.

Poraba
Dvigi na bančnih avtomatih
● Brezplačni dvigi do 400 EUR, nato se zaračuna provizija. Provizija znaša 2 %
zneska dviga in najmanj 1 EUR na dvig.

Pošiljanje
Vsi Revolutovi uporabniki lahko brezplačno pošiljajo denar.

Pri nekaterih paketih lahko brezplačno izvajate določene vrste plačil ali določeno število
plačil. Na tej strani so navedena plačila, ki jih lahko brezplačno pošiljate v paketu
Premium, in provizije, ki jih plačate za druga plačila. Pred plačilom vas bomo v aplikaciji
Revolut obvestili o morebitni proviziji.

Takojšnja nakazila drugim Revolutovim uporabnikom
● Brezplačno. To pomeni vsa takojšnja nakazila vsem Revolutovim uporabnikom po
vsem svetu.

Lokalna plačila
● Brezplačno. To pomeni plačila v vaši osnovni valuti, ki so poslana na račun v vaši
državi.

Plačila znotraj enotnega evropskega plačilnega območja
● Brezplačno. To pomeni plačila v evrih, ki so poslana na račun zunaj vaše države,
vendar znotraj enotnega evropskega plačilnega območja (SEPA). Za švedske
uporabnike to vključuje tudi ista plačila v švedskih kronah. Za romunske
uporabnike to vključuje tudi ista plačila v romunskih levih.

Vsa druga mednarodna plačila
● Vaše prvo plačilo na mesec je brezplačno (glede na datum obnovitve). Nato je
treba plačati provizijo.
● Ta provizija se izračuna sproti in je prikazana v aplikaciji pred plačilom. Trenutne
provizije si lahko ogledate tudi tukaj. Točna provizija je odvisna od tega, v kateri
valuti pošiljate denar in kam ga pošiljate, vendar so naše najvišje provizije
omejene.
● To pomeni vsa mednarodna plačila (ki niso plačila znotraj enotnega evropskega
plačilnega območja, kot je navedeno zgoraj).

Menjava
Kadar v Revolutu izvedete menjavo, uporabimo enostaven in pregleden cenik:
● dobite realen menjalni tečaj;
● dodamo majhno, transparentno provizijo za menjavo (če se zaračuna); in
● vidite skupni strošek, brez skritih pribitkov ali presenečenj.

Ta cenik velja za menjave v denarnih valutah. Podrobnejšo razlago najdete spodaj.
Več plačate le, če presežete omejitev poštene uporabe menjave za svoj paket. Če jo,
vam zaračunamo provizijo za pošteno uporabo menjave za vsako menjavo nad omejitvijo.
Vsi naši paketi vam omogočajo, da na mesec zamenjate najmanj 1 000 EUR brez
provizije za pošteno uporabo menjave. Nato pa se v paketih Standard in Plus zaračuna
0,5-odstotna provizija za pošteno uporabo menjave. Temu se lahko v celoti izognete tako,
da nadgradite svoj paket na paket Premium ali Metal (če ga še niste), kjer ni omejitev
poštene uporabe menjave.
V vseh primerih bosta menjalni tečaj in provizija (če se zaračuna) pred menjavo prikazana
ločeno v aplikaciji skupaj s skupnim stroškom. Tako si jih lahko ogledate, primerjate z
našo konkurenco in se odločite, ali vam je celotna cena všeč – mislimo, da vam bo.

Menjava denarnih valut
Kadar uporabite Revolut za menjavo denarne valute, uporabimo svojo enostavno in
pregledno formulo za izračun cene, in sicer menjalni tečaj + provizija (če se zaračuna) =
skupni strošek.
Za menjave denarnih valut uporabljamo realni menjalni tečaj. »Realni« menjalni tečaj
različni ljudje razumejo različno (in ga tudi različno poimenujejo, na primer »medbančni«
menjalni tečaj). Toda resnica je, da denarne valute menja veliko različnih ponudnikov na
veliko različnih trgih, zato ni enotnega menjalnega tečaja, ki bi veljal za vse. Pri Revolutu
realni menjalni tečaj pomeni menjalni tečaj za nakup in prodajo, ki smo ga določili na
podlagi podatkov z deviznih trgov, ki jih zbiramo od različnih neodvisnih virov. To je
spremenljiv menjalni tečaj (kar pomeni, da se nenehno spreminja). Mislimo, da vam bo
res všeč.
Provizija, ki jo zaračunamo (če se zaračuna), je enkratna provizija za pretvorbe denarnih
valut. To je spremenljiva provizija, kar pomeni, da se spreminja glede na parametre vaše
menjave (kaj na primer menjate in kdaj). V aplikaciji lahko preverite, kolikšna je ta provizija
in kaj vključuje. Krije naslednje stvari:
● Menjavo redke valute. Krije stroške in tveganja za nas pri trgovanju v manj
pogostih ali omejenih valutah.
● Menjavo, ko je trg zaprt. Krije negotovost pri menjavi, ko je trg zaprt (zato je naša
provizija lahko manjša med delovnim časom).
Za prikaz v standardizirani obliki upravnega organa kliknite tukaj.
Glosar izrazov, uporabljenih v tem dokumentu, je na voljo brezplačno.

Provizije za kriptovalute in plemenite kovine
Na tej strani so prikazane provizije za storitve, ki vam jih zagotavljamo pri družbi Revolut
Payments UAB. Kriptovalute in plemenite kovine ponuja naše podjetje v Združenem

kraljestvu, Revolut Ltd. Te provizije si lahko ogledate tukaj (podrsajte navzdol do dna
strani).

