
Dodatek k pogojem za osebni račun pri 

družbi Revolut Payments UAB 

1. Kaj je ta dodatek 

To je dodatek (dodatek) k pogojem za osebni račun, s katerimi ste soglašali, o vašem 

osebnem računu Revolut za elektronski denar (vaš račun za elektronski denar). 

Ta dodatek se uporablja, če se prijavite za račun depozitov na zahtevo pri družbi 

Revolut Bank UAB (banka Revolut). Določa, kako se denar pošilja med vašim računom 

za elektronski denar in vašim računom depozitov na zahtevo pri banki Revolut. Sam 

račun depozitov na zahtevo pri banki Revolut ločeno urejajo pogoji za depozite na 

zahtevo banke Revolut. 

»Dodatek« pomeni, da dodaja k pogojem za osebni račun, s katerimi ste soglašali, vendar 

jih ne spreminja. Ta dodatek se začne uporabljati, ko ga sprejmete. Ne moremo zagotoviti 

storitev, ki so opisane v njem, če ga ne sprejmete. 

Smo Revolut Payments UAB, družba, registrirana in licencirana v Republiki Litvi s številko 

podjetja 304940980 ter z registriranim sedežem na naslovu Konstitucijos ave. 21B, 08130 

Vilna, Republika Litva (Revolut Payments). Banka Litve nas je licencirala za storitvi 

izdajanja elektronskega denarja in izvajanja plačil. Banka Litve je centralna banka in 

finančni nadzorni organ Republike Litve z naslovom Gedimino ave. 6, 01103 Vilna, 

Republika Litva; spletno mesto je www.lb.lt in telefonska številka je +370 800 50 500. 

Če imate kreditno kartico, ta dodatek ne velja za in ne vpliva na nobeno dejavnost v 

podračunu vašega računa Revolut za elektronski denar, s katerim je povezana kreditna 

kartica, izdana v skladu s pogoji za kreditno kartico (če je ustrezno). V skladu s pogoji za 

kreditno kartico je stanje na takem podračunu vašega računa Revolut za elektronski 

denar ločeno od stanja na računu depozitov na zahtevo. 

2. Prenos denarja na račun in z njega ter dodajanje denarja 

Ta razdelek določa, kako bo vaš denar samodejno nakazan med računom depozitov na 

zahtevo pri banki Revolut in računom za elektronski denar, kadar je plačilo izvedeno z 

računa za elektronski denar ali prejeto nanj (ne pa na vaš račun depozitov na zahtevo pri 

banki Revolut ali z njega). 

Kaj se zgodi z mojim obstoječim denarjem? 

Ko sprejmete ta dodatek in se prijavite za banko Revolut, bomo nakazali obstoječe stanje 

na vašem računu za elektronski denar pri družbi Revolut Payments na vaš račun 

depozitov na zahtevo pri banki Revolut. 
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To pomeni, da nam s sprejetjem tega dodatka pošljete naročilo, da naj nakažemo 

obstoječe stanje na vašem računu za elektronski denar na vaš račun depozitov na 

zahtevo pri banki Revolut, kot je opisano v tem dodatku. 

Kaj se zgodi, če prejmem plačilo? 

Vsakič, ko pošljete denar na svoj račun za elektronski denar ali to stori kdo drug, bomo 

denar nakazali na vaš račun depozitov na zahtevo pri banki Revolut. To vključuje vse 

primere dodajanja denarja (kot je opisano v razdelku 12 pogojev za osebni račun). 

Ta nakazila bomo izvedli v najkrajšem možnem času (in takoj, ko bo mogoče). To pomeni, 

da bo denar na vašem računu za elektronski denar vedno le začasno. 

To pomeni, da nam s sprejetjem tega dodatka pošljete naročilo, da naj nastavimo plačila 

z vašega računa za elektronski denar na vaš račun depozitov na zahtevo pri banki 

Revolut, kot je opisano v tem dodatku. 

Denar, poslan na vaš račun depozitov na zahtevo pri banki Revolut, bo banka Revolut 

hranila v skladu s pogoji za depozite na zahtevo, s katerimi ste soglašali z banko Revolut. 

Mi denarja ne bomo hranili (razen ko je začasno prehaja skozi vaš račun za elektronski 

denar). 

Kaj se zgodi, če pošljem denar ali izvedem plačilo? 

Kadar koli pošljete denar prek aplikacije Revolut (na primer, pošljete ga na bančni račun 

tretje osebe), plačate provizijo za storitev družbe Revolut (na primer mesečno provizijo 

za paket Metal ali zavarovalniško premijo) ali izvedete kakršno koli vrsto plačila z uporabo 

storitev družbe Revolut (na primer direktno obremenitev, povezavo za plačilo ali kar koli 

drugega), nam naročite, da takoj pošljemo zahtevo za bremenitev banki Revolut, v kateri 

se zahtevajo sredstva z vašega računa depozitov na zahtevo, enaka znesku, ki je 

potreben za izvedbo plačila. Ko je zahtevani znesek poslan z vašega računa depozitov 

na zahtevo na vaš račun za elektronski denar, bomo takoj izdali elektronski denar in ga 

nato takoj izplačali prejemniku v skladu s pogoji za osebni račun. 

Kadar koli izvedete plačilo z uporabo kartice Revolut, nam naročite, da takoj pošljemo 

zahtevo za bremenitev banki Revolut, v kateri se zahtevajo sredstva z vašega računa 

depozitov na zahtevo, enaka znesku, ki je potreben za izvedbo plačila. Ko je zahtevani 

denar poslan z vašega računa depozitov na zahtevo na vaš račun za elektronski denar, 

vam bomo takoj izdali elektronski denar. Vendar bo ta denar na vašem računu za 

elektronski denar ostal le kratek čas, dokler ni izplačan na shemo kartice. Ker ste denar 

že zapravili, ne bo na voljo, da bi ga zapravili znova. 

Kot lahko vidite, ko denar pošljete ali zapravite, je na vašem računu za elektronski denar 

zelo kratek čas, potem ko zapusti račun depozitov na zahtevo pri banki Revolut, dokler ni 

izplačan. 

Kaj se zgodi, če dodam denar? 

Še vedno lahko dodate denar, kot je opisano v razdelku 12 pogojev za osebni račun. 

Kadar koli to storite, bomo to obravnavali kot kateri koli drug denar, poslan na vaš račun, 

kot je opisano zgoraj pod »Kaj se zgodi, če prejmem plačilo«. 
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Prav tako lahko še vedno uporabljate funkcijo samodejnega dodajanja, opisano v 

razdelku 12 pogojev za osebni račun. Vedno ko se »zapomnjeno« stanje na vašem 

računu depozitov na zahtevo pri banki Revolut spusti pod znesek, ki ste ga nastavili, se 

s samodejnim dodajanjem doda denar na vaš račun kot običajno. (Kaj pomeni 

»zapomnjeno« stanje, je opisano v razdelku 3 spodaj.) 

Kaj se zgodi, če izvedem pretvorbo valute? 

Če nas prosite, naj izvedemo pretvorbo valute z uporabo aplikacije Revolut, nam naročite, 

da takoj pošljemo zahtevo za bremenitev banki Revolut, v kateri se zahtevajo sredstva z 

vašega računa depozitov na zahtevo, enaka znesku, ki je potreben za izvedbo pretvorbe. 

Ko je zahtevani znesek poslan z vašega računa depozitov na zahtevo na vaš račun za 

elektronski denar, bomo takoj izdali elektronski denar in izvedli pretvorbo na vašem 

računu za elektronski denar, nato pa bomo pretvorjen znesek poslali nazaj na vaš račun 

depozitov na zahtevo pri banki Revolut. 

To pomeni, da nam s sprejetjem tega dodatka pošljete naročilo, da naj pošljemo 

pretvorjeni znesek na vaš račun depozitov na zahtevo pri banki Revolut, kot je opisano v 

tem dodatku. 

Če izvedete plačilo, ki sproži pretvorbo valute v skladu s pogoji za osebni račun (na 

primer, s kartico Revolut kupite nekaj v trgovini v britanskih funtih (GBP), na računu 

depozitov na zahtevo pa imate samo evre (EUR)), bomo izvedli pretvorbo valute, ko 

denar prispe na vaš račun za elektronski denar z računa depozitov na zahtevo, pred 

izvedbo plačila trgovini. 

3. Kaj prikazujeta stanje na računu in zgodovina transakcij? 

Spremljamo ves denar, ki se pošilja med vašim računom depozitov na zahtevo pri banki 

Revolut in vašim računom za elektronski denar. Z uporabo teh podatkov si za vas 

»zapomnimo« stanje na vašem računu depozitov na zahtevo pri banki Revolut. 

Stanje, ki vam ga prikažemo v aplikaciji Revolut, je skupno stanje vašega 

»zapomnjenega« stanja na računu depozitov na zahtevo pri banki Revolut in morebitnega 

razpoložljivega stanja na vašem računu za elektronski denar. To stanje uporabljamo, ker 

ta dva zneska skupaj predstavljata skupni znesek, ki je na voljo za porabo. 

To je tudi stanje, ki ga sporočamo prek našega API-ja odprtega bančništva, ko uporabite 

licenciranega neodvisnega ponudnika za dostop do svojega računa. 

Da se zagotovi, da so podatki, ki jih prikazujemo pravilni, soglašate, da smo upravičeni 

do prejemanja podatkov o vašem računu depozitov na zahtevo od banke Revolut 

(vključno s podatki o morebitnih blokadah ali omejitvah na vašem računu depozitov na 

zahtevo in razlogih zanje). Soglašate tudi, da lahko take podatke pošiljamo banki Revolut 

o vašem računu za elektronski denar. 

Zgodovina transakcij, prikazana v vaši aplikaciji Revolut, bo vključevala vsa plačila, ki ste 

jih izvedli in prejeli. Da pa bi bile stvari čim preprostejše, na zaslonu z zgodovino transakcij 

ne prikazujemo samodejnih transakcij med vašim računom depozitov na zahtevo in 
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računom za elektronski denar, opisanih v razdelku 2. Ti podatki pa bodo prikazani v vaših 

izpiskih transakcij. Na primer, če s kartico Revolut v trgovini zapravite 5 EUR, boste videli 

nakup v trgovini na zaslonu z zgodovino transakcij, ne boste pa videli samodejne 

transakcije z računa depozitov na zahtevo na račun za elektronski denar, ki ga je 

omogočila. Od nas lahko zahtevate izpisek samodejnih transakcij, toda s prijavo za ta 

dodatek soglašate, da te transakcije ne bodo zagotovljene prek zaslona z zgodovino 

transakcij v aplikaciji Revolut ali prek potisnih obvestil. 

4. Kdaj se lahko ta dodatek prekine? 

Kaj se zgodi, če nimam računa depozitov na zahtevo pri banki Revolut? 

Ta dodatek je sporazum o tem, kako je denar premaknjen med vašim računom depozitov 

na zahtevo pri banki Revolut in vašim računom za elektronski denar pri družbi Revolut 

Payments. Če nimate računa depozitov na zahtevo, vam teh storitev ne moremo 

zagotoviti. Iz tega razloga se, če je vaš račun depozitov na zahtevo pri banki Revolut 

zaprt, ta dodatek prav tako prekine. Ostali pogoji za osebni račun bodo še naprej veljali 

in storitve vam bomo zagotavljali v skladu z njimi. 

Kaj se zgodi, če želim prekiniti za dodatek? 

Če želite prekiniti ta dodatek, toda želite obdržati račun za elektronski denar, nam 

sporočite v aplikaciji Revolut. Za prekinitev potrebujemo obvestilo 10 delovnih dni prej. 

Ko je prekinjen, bodo ostali pogoji za osebni račun še naprej veljali in storitve vam bomo 

zagotavljali v skladu z njimi. 
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