
Revolut <18 soovitamiskampaania  
 

 

Mida see kampaania endast kujutab? 

Osana Revolut <18 soovitamiskampaaniast („kampaania“) pakub Revolut 

teatud Revolut <18 teismelistele kasutajatele võimalust soovitada Revolut <18 

programmi teistele teismelistele kasutajatele ja mõlemal on võimalik saada 

rahalist preemiat („preemia“). Nendes tingimustes („tingimused“) sätestatud 

nõuete järgimise korral on nii Revolut <18 teismelisel kasutajal, kes teeb 

soovituse („soovitaja“), kui ka soovituse saanud teismelisel kasutajal 

(„soovituse saaja“) võimalus saada preemiat.  

Need tingimused reguleerivad sama kampaaniat järgmistes riikides: 

Ühendkuningriik, Austria, Belgia, Bulgaaria, Tšehhi, Taani, Eesti, Soome, 

Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Läti, Leedu, 

Holland, Norra, Poola, Rumeenia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi ja 

Ühendkuningriik („sobilikud riigid“). Loe need tingimused, sh allpool 

sätestatud sobivuskriteeriumid, tähelepanelikult läbi. 

Kui ütleme nendes tingimustes „sina“ või „sa“, mõtleme soovitaja 

lapsevanemat või eestkostjat, kes soovib kasutada sõbra soovitamise 

kampaaniat. 



See kampaania kehtib ajavahemikus 14. november 2022 kell 12.00 kuni 31. 

detsember 2023 kell 23.59 . Me nimetame seda „kampaaniaperioodiks“. 

Nii soovitaja ja soovituse saaja kui ka soovitaja ja soovituse saaja 

vanem/eestkostja peab preemia saamiseks kampaaniaperioodi jooksul 

täielikult vastama kõigile asjakohastele nõuetele. 

Need tingimused sätestavad reeglid, mis kampaania kohta kehtivad, ja sa 

pead nõustuma nende tingimustega ning samuti tingimustega, mis kehtivad 

sinu konto kohta igal ajal kampaanias osalemise ajal. 

Mis on Revolut <18? 

Revolut <18 on mõeldud lapsevanematele, kes tahavad, et nende lapsed 

omandaksid finantsoskused ning õpiksid, kuidas raha kasutada ja hallata.  

Revolut <18 konto peab teismelisele seadistama lapsevanem või eestkostja 

ning see on lapsevanema/eestkostja Revoluti isikliku konto alamkonto. See 

tähendab, et teismelisele Revolut <18 konto avamiseks on sul vaja Revoluti 

isiklikku kontot.  Kuna Revolut <18 konto on sinu Revoluti isikliku konto 

alamkonto, vastutad kõige eest, mida Revolut <18 kasutaja seda kasutades 

teeb, samamoodi, nagu vastutad enda tegevuste eest. 

Mis on preemia? 



Preemia, mille soovitaja ja soovituse saaja võivad saada, sõltub 

lapsevanema/eestkostja Revoluti isikliku konto baasvaluutast, nagu on 

sätestatud allpool. 

Lapsevane

ma/eestkos

tja Revoluti 

isikliku 

konto 

baasvaluut

a 

GBP EUR BGN CHF CZK DKK HUF NOK PLN RON SEK ISK 

Summa 5 5 10 5 120 35 2000 50 20 20 50 700 

Näide. 

● Kui soovitaja ja soovituse saaja vastava lapsevanema/eestkostja 

Revoluti isikliku konto baasvaluuta on GBP, siis on nii soovitajal kui ka 

soovituse saajal mõlemal õigus saada 5 £. 

● Kui soovitaja lapsevanema/eestkostja Revoluti isikliku konto baasvaluuta 

on EUR ja soovituse saaja lapsevanema/eestkostja Revoluti isikliku 

konto baasvaluuta on SEK, siis on soovitajal õigus saada preemia 5 EUR 

ja soovituse saajal on õigus saada preemia 50 SEK. 



Preemia on rahaline auhind lisatava raha kujul, mida soovitaja ja soovituse 

saaja saavad kasutada mis tahes Revolut <18 füüsilise või virtuaalse kaardi 

maksete jaoks.  

 

Kes saavad kampaanias osaleda? 

Selles kampaanias osalemise tingimused. 
 

● Nii soovitaja kui ka soovituse saaja peavad olema sobivas vanuses.  

 

Sobilik vanus Belgia, Taani, Eesti, Soome, Islandi, Läti, Norra, Rootsi ja 

Ühendkuningriigi elanike puhul on vähemalt 13 aastat.  

 

Sobilik vanus Austria, Bulgaaria, Leedu ja Hispaania elanike puhul on 

vähemalt 14 aastat.  

 

Sobilik vanus Tšehhi, Prantsusmaa, Kreeka ja Sloveenia elanike puhul 

on vähemalt 15 aastat.  

 

Sobilik vanus Saksamaa, Ungari, Iirimaa, Hollandi, Poola ja Rumeenia 

elanike puhul on vähemalt 16 aastat. 
 

● Soovitaja ja soovituse saaja ning nende vastavad 

lapsevanemad/eestkostjad peavad olema sobiliku riigi elanikud. 

 

● Soovitaja peab saama kampaania kutse oma Revolut <18 rakenduses 

otse meilt rakendusesisese paani kaudu. Soovitaja võib külastada 

Revolut <18 rakendust, et kontrollida, kas ta on sobilik – kui 



kampaaniaga seotud rakendusesisene paan pole soovitajale saadaval, 

siis pole soovitaja sobilik.  

 

● Soovituse saaja peab olema uus Revolut <18 kasutaja. Kui soovituse 

saaja on praegu Revolut <18 kasutaja või on kasutanud kunagi varem 

kontot või alustanud registreerimisprotsessi, pole soovituse saaja uus 

kasutaja ja seetõttu pole ta sobilik. 

 

Sa võid igal ajal lülitada välja oma Revolut <18 kasutaja (või soovitaja) 

võimaluse soovitada programmi Revolut <18 teistele teismelistele 

kasutajatele. Saad seda teha, kui avad Revoluti rakenduse Revolut <18 

keskuses jaotise Sätted ja lülitad välja nupu „Soovitused“.   

Kuidas teenib soovitaja preemia? 

Et nii soovitaja kui ka soovituse saaja saaksid preemia, peab soovitaja 

vastama nendes tingimustes sätestatud sobivusnõuetele.  

Soovitaja peab nägema oma Revolut <18 rakenduses rakendusesisest paani 

meilt saadud kutsega (mis on seotud kampaaniaga). Soovitaja peab 

puudutama oma Revolut <18 rakenduses rakendusesisesel paanil nuppu 

„Kutsu sõpru“, et kutsuda sõber (ehk soovituse saaja) registreeruma Revolut 

<18 programmiga soovituskoodi abil. Soovituse saaja peab olema Revolut 

<18 kasutamiseks sobilik. Soovitajal peab olema võimalik kutsuda sõpru 

kõikjalt maailmas, kus Revolut <18 on saadaval.   



Kui soovitaja puudutab oma Revolut <18 rakenduse rakendusesisesel paanil 

nuppu „Kutsu sõpru“, kuvatakse mustandsõnum, mis sisaldab soovitaja 

kordumatut soovituskoodi. Soovitaja saab sõnumit kohandada.  

Soovituskood on oluline – soovituse saaja peab algatama Revolut <18 

programmis registreerumise protsessi Revolut <18 rakenduse kaudu ja 

sisestama kordumatu soovituskoodi. Siis palutakse soovituse saajal kutsuda 

oma lapsevanem/eestkostja, et see aktiveeriks ja kinnitaks Revolut <18 konto, 

mille soovituse saaja on Revoluti rakenduses registreerinud. Kui soovituse 

saaja lapsevanemal/eeskostjal pole Revoluti isiklikku kontot, peab soovituse 

saaja lapsevanem/eestkostja avama konto ja ta peab olema Revolutis vastu 

võetud, enne kui ta saab Revolut <18 konto Revoluti rakenduses heaks kiita. 

Soovituse saaja lapsevanem/eestkostja peab 60 päeva jooksul alates 

soovituskoodi sisestamisest tellima ka Revolut <18 füüsilise kaardi. 

Kui kõik nimetatud toimingud on kampaaniaperioodi lõpuks tehtud, saavad 

soovitaja ja soovituse saaja preemia. Preemia krediteeritakse soovitaja ja 

soovituse saaja lapsevanema/eestkostja Revoluti kontode vastavatele Revolut 

<18 alamkontodele viie tööpäeva jooksul alates Revolut <18 füüsilise kaardi 

tellimisest.   

Maksimumarv inimesi, keda soovitaja saab soovitada, on kümme inimest 

aastas. Kui kümme erinevat soovituse saajat on soovitaja soovituskoodi juba 

sisestanud, ei ole soovitajal sel aastal võimalik rohkem preemiaid saada.  



Kuidas teenib soovituse saaja preemia? 

Et nii soovitaja kui ka soovituse saaja saaksid preemia, peab soovituse 

saaja vastama nendes tingimustes sätestatud sobivusnõuetele.  

Soovituse saaja peab olema uus Revolut <18 kasutaja. Kui soovituse saaja on 

praegu Revolut <18 kasutaja või on kasutanud kunagi varem kontot või 

alustanud registreerimisprotsessi, pole soovituse saaja uus kasutaja ja 

seetõttu pole ta sobilik. 

 

Pärast seda, kui soovituse saaja on saanud soovitajalt kutse registreeruda 

Revolut <18 programmis, peab soovituse saaja kõigepealt laadima 

rakenduste poest alla rakenduse „Revolut <18“. Kui soovituse saaja on 

Revolut <18 rakenduse alla laadinud ja avanud, suunatakse soovituse saaja 

Revolut <18 konto registreerimise voogu. Soovituse saaja peab algatama 

Revolut <18 programmis registreerumise.  

 

Soovituse saaja peab esitama teatud üldise isikutuvastusteabe, sisestama 

soovitajalt saadud kordumatu soovituskoodi ja siis jõuab ta kuvale, kus 

palutakse soovituse saajal kutsuda lapsevanem/eestkostja aktiveerima ja 

kinnitama Revolut <18 kontot, mille saajaks soovituse saaja on 

registreerunud.  Kui soovituse saaja lapsevanemal/eeskostjal pole Revoluti 

isiklikku kontot, peab soovituse saaja lapsevanem/eestkostja avama konto ja 

ta peab olema Revolutis vastu võetud, enne kui ta saab konto Revoluti 

rakenduses heaks kiita.  



 

 

Soovituse saaja lapsevanem/eestkostja peab liikuma ka Revoluti rakenduse 

jaotisse <18 ja tellima 60 päeva jooksul alates soovituskoodi sisestamisest 

soovituse saajale Revolut <18 füüsilise kaardi. 

 

Kui kõik nimetatud toimingud on kampaaniaperioodi lõpuks tehtud, saavad 

soovitaja ja soovituse saaja preemia. Preemia krediteeritakse soovitaja ja 

soovituse saaja lapsevanema/eestkostja Revoluti kontode vastavatele Revolut 

<18 alamkontodele viie tööpäeva jooksul alates Revolut <18 füüsilise kaardi 

tellimisest.  

Soovitajale ega soovituse saajale ei maksta preemiat ning varem makstud 

preemia võidakse tühistada, kui soovitaja või soovituse saaja 

lapsevanem/eestkostja tühistab mõne nendest sammudest pärast selle 

sooritamist. Näiteks kui soovituse saaja lapsevanem/eestkostja tühistab tema 

Revolut <18 kaardi enne selle saabumist. 

Millise muu õigusliku teabega peaksin arvestama? 

1. Seda kampaaniat korraldab ja pakub Ühendkuningriigis asuvatele 

kasutajatele Revolut Ltd, ettevõte, mille registreeritud aadress on 7 

Westferry Circus, London, E14 4HD; seda kampaaniat korraldab ja 

pakub Austrias, Belgias, Bulgaarias, Tšehhis, Taanis, Eestis, Soomes, 

Prantsusmaal, Saksamaal, Kreekas, Ungaris, Islandil, Iirimaal, Lätis, 

Leedus, Hollandis, Norras, Poolas, Rumeenias, Sloveenias Hispaanias, 



Rootsis asuvatele kasutajatele Revolut Bank UAB, ettevõte, mille 

registreeritud aadress on Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Leedu. 

 

2. Võime selle kampaania igal ajal peatada või lõpetada, kui meie 

mõistliku arvamuse järgi väärkasutatakse kampaaniat või see võib 

negatiivselt mõjutada Revoluti firmaväärtust või mainet. Võime seda 

teha üksikisiku või kogu kampaania põhiselt.  Kui arvad, et sul on õigus 

saada kampaaniaga seotud preemiat, mida sulle pole antud sellise 

enneaegse peatamise või lõpetamise tõttu, võta ühendust 

tugimeeskonnaga. 

3. Võime igal ajal ilma ette teatamata selle kampaania tühistada või neid 

tingimusi muuta. Mis tahes tühistamine või tingimuste muutmine ei 

mõjuta sinu õigusi, kui oled kampaanias juba osalenud. 

4. Me jätame endale õiguse tühistada preemia, kui preemia teeniti pettuse 

teel, kui rikud preemia saamiseks tingimusi, mis kehtivad sinu Revoluti 

konto kohta, või kui saame teada, et sa ei järginud neid tingimusi. Me 

arvestame, et mis tahes preemia on tühistatud sinu nõusolekul ja makse 

on sinu poolt volitatud. 

5. Kui soovitaja lapsevanem/eestkostja sulgeb oma Revoluti konto või  

Revolut <18 alamkonto või kui soovituse saaja lapsevanem/eestkostja 

sulgeb oma Revoluti konto või Revolut <18 alamkonto või kui peatame 

või keelame kummagi konto ajavahemikul alates preemia saamise 

õiguse tekkimisest kuni preemia saamiseni või enne, kui meil oli 



kohustus preemiat maksta, kaotavad soovitaja ja soovituse saaja õiguse 

preemiale. 

6. Samuti võivad toimuda Revoluti mõjusfäärist välja jäävad sündmused, 

mis muudavad preemia andmise selle kampaania osana võimatuks. 

Revolut ei vastuta otseselt ega kaudselt tekkinud kahju eest, mis on 

põhjustatud Revoluti mõjusfäärist väljas oleva sündmuse tagajärjel. 

7. Need tingimused on avaldatud inglise keeles ja kõik tõlked on ainult 

viisakustõlked. See tähendab, et sa ei saa viidata oma õigustele ühegi 

tõlgitud versiooniga ja kohtumenetluses saad kasutada ainult 

ingliskeelset versiooni. 

8. See kampaania on kahepoolne kampaania, kus nii soovitajale kui ka 

soovituse saajale antakse preemia (kui nendes tingimustes sätestatud 

nõuded on täidetud). 

9. Preemia makstakse nii soovitajale kui ka soovituse saajale välja viie 

tööpäeva jooksul pärast seda, kui Revolut <18 konto, mille saamiseks 

soovituse saaja on registreerunud, on avatud, Revolut <18 kaart on 

tellitud ja muud nendes tingimustes kehtestatud nõuded on täidetud.  

10. Preemia antakse ainult seoses Revolut <18 kontode edukate 

soovitamistega, mille tulemusel soovituse saaja on Revolut <18 uus 

kasutaja.  

11. Revolut peab oma kohustuste täitmiseks nende tingimuste alusel 

töötlema soovitaja ja soovituse saaja isikuandmeid. Revolut töötleb 

soovitaja ja soovituse saaja isikuandmeid vastavalt Revolut <18 

privaatsusavaldusele. 

https://www.revolut.com/legal/privacy-information-for-children
https://www.revolut.com/legal/privacy-information-for-children
https://www.revolut.com/legal/privacy-information-for-children


12. Kui usume, et oled osalenud mis tahes pettuses või selle 

kampaania materiaalses kuritarvitamises, võime oma äranägemise järgi 

võtta kasutusele mis tahes meetmed, mida me antud olukorras sobivaks 

peame. Näiteks oleks selle kampaania materiaalne kuritarvitamine see, 

kui korraldaksid seda Revoluti kampaaniat kasutades eraldi kasumi 

teenimise kampaania, mis ei too kaasa ehtsaid ja kordumatuid uusi 

Revoluti registreerumisi ning sellisel juhul on meil õigus sinu konto 

sulgeda ja kõik preemiad tühistada. 

13. Kui sul on selle kampaania kohta küsimusi või kaebusi, võta 

rakenduses oleva vestluse kaudu ühendust tugimeeskonnaga. 

14. Kui oled Revolut Ltd klient, reguleerivad seda kampaaniat 

Inglismaa õigusaktid ning sellega seotud vaidluste üle otsustamine 

toimub Inglismaa ja Walesi kohtute ainujurisdiktsioonis. Kui oled Revolut 

Bank UAB klient, reguleerivad seda kampaaniat Leedu õigusaktid 

(olenemata sellest saad endiselt toetuda oma EMP elukohariigi 

kohustuslikele tarbijakaitse-eeskirjadele) ja sellega seotud vaidluste üle 

otsustamine toimub Leedu kohtute (või mis tahes selle EL-i liikmesriigi 

kohtute, kus sa elad) ainujurisdiktsioonis.   
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