
Revolut <18 Tilvísunarkynning  
 

Um hvað snýst kynningin?  

Sem hluti af Revolut <18 tilvísunartilkynningunni (hér eftir „Kynningin”), býður 

Revolut ákveðnum notendum Revolut <18 á unglingsaldri tækifæri til að vísa 

öðrum notendum á unglingsaldri á Revolut <18 og að báðir fái umbun í formi 

peninga (hér eftir „Umbunin”). Séu kröfurnar sem settar eru fram í þessum 

skilmálum og skilyrðum („Skilmálarnir”) uppfylltar er um að ræða tækifæri fyrir 

bæði notanda Revolut <18 sem vísar til („Tilvísunaraðili“) og fyrir notandann 

sem fær tilvísunina („Móttakandinn”) til að fá umbunina.  

Þessir skilmálar gilda um sömu kynningu í Bretlandi, Austurríki, Belgíu, Búlgaríu, 

Tékklandi, Danmörku, Eistlandi, Finnlandi, Frakklandi, Þýskalandi, Grikklandi, 

Ungverjalandi, Íslandi, Írlandi, Lettlandi, Litháen, Hollandi, Noregi, Póllandi, 

Rúmeníu, Slóveníu, Spáni og Svíþjóð („Gjaldgengir markaðir”). Vinsamlegast 

lestu þessa skilmála vandlega, þar á meðal hvað þarf til að uppfylla kröfurnar 

sem sett eru fram hér að neðan. 

Þegar við segjum „þú“ eða „þitt“ í þessum skilmálum er átt við foreldri eða 

forráðamann tilvísunaraðilans sem vill nýta sér kynninguna til að vísa á vin. 

Þessi kynning stendur frá kl. 12:00 þann 14. nóvember 2022 til kl. 23:59 þann 

31. desember 2023 . Við köllum þetta „Kynningartímabilið“. 



Bæði tilvísunaraðilinn og móttakandinn sem og foreldri/forráðamaður beggja 

aðila verða að uppfylla allar viðeigandi kröfur að fullu á kynningartímabilinu til 

að fá umbunina. 

Í þessum skilmálum eru settar fram þær reglur sem gilda um kynninguna og þú 

verður að fara að þessum skilmálum, sem og þeim skilmálum sem gilda um 

reikninginn þinn á hverjum tíma þegar þú tekur þátt í kynningunni. 

Hvað er Revolut <18?  

Revolut <18 er hannað fyrir foreldra sem vilja að börnin þeirra öðlist 

fjárhagslega færni og læri að nota og hafa stjórn á peningum.  

Revolut <18 reikninginn þarf að setja upp fyrir unglinginn af foreldri eða 

forráðamanni og er undirreikningur persónulegs Revolut-reiknings 

foreldris/forráðamanns. Þetta þýðir að til að opna Revolut <18 reikninginn fyrir 

unglinginn þarftu að vera með persónulegan Revolut-reikning. Þar sem Revolut 

<18 reikningur er undirreikningur persónulega reikningsins þíns þá berð þú 

ábyrgð á öllu sem Revolut <18 notandinn gerir en notkunin er eins og þú hefðir 

gert það sjálfur. 

Hver er umbunin? 

Umbunin sem tilvísunaraðilinn og móttakandinn kunna að fá er háð 

grunngjaldmiðli persónulega Revolut reiknings foreldris/forráðamanns, eins og 

fram kemur hér að neðan. 



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

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

Sem dæmi: 

● Ef grunngjaldmiðill persónulegs Revolut-reiknings tilvísunaraðilans og 

viðkomandi foreldris/forráðamanns dómarans er GBP þá munu bæði 

tilvísunaraðilinn og móttakandinn eiga rétt á að fá 5 punda umbun hvor; 

eða 

● Ef grunngjaldmiðill persónulegs Revolut-reiknings 

foreldris/forráðamanns tilvísunaraðilans er EUR og grunngjaldmiðill 

persónulegs Revolut-reiknings foreldris/forráðamanns dómarans er SEK, 

þá mun tilvísunaraðilinn eiga rétt á að fá 5 EUR umbun og móttakandinn 

50 SEK. 

Umbunin er peningar í formi áfyllingar sem tilvísunaraðilinn og móttakandinn 

geta notað fyrir allar hlutlægar eða sýndarkortagreiðslur með Revolut <18.  

Hver er gjaldgengur fyrir kynninguna? 

Til að vera gjaldgengur fyrir þessa kynningu: 
 

● Bæði tilvísunaraðilinn og móttakandinn uppfylla aldursskilyrði.  

 

Aldurskilyrði fyrir íbúa í Belgíu, Danmörku, Eistlandi, Finnlandi, Íslandi, 

Lettlandi, Noregi, Svíþjóð og Bretlandi er að viðkomandi sé 13 ára og eldri.  

 



Aldursskilyrði fyrir íbúa í Austurríki, Búlgaríu, Litháen og Spáni er að 

viðkomandi sé 14 ára og eldri.  

 

Aldursskilyrði fyrir íbúa Tékklands, Frakklands, Grikklands og Slóveníu er 

að viðkomandi sé 15 ára og eldri.  

 

Aldursskilyrði fyrir íbúa í Þýskalandi, Ungverjalandi, Írlandi, Hollandi, 

Póllandi og Rúmeníu er að viðkomandi sé 16 ára og eldri. 
 

● Tilvísunaraðilinn og móttakandinn og foreldrar/forráðamenn þeirra verða 

að vera búsettir á gjaldgengum markaði. 

 

● Tilvísunaraðilinn verður að fá boð í kynninguna beint frá okkur í gegnum 

reiti í Revolut <18 appinu þeirra. Tilvísunaraðilinn getur farið Revolut <18 

appið til að athuga hvort hann sé gjaldgengur - ef reiturinn í appinu sem 

tengist kynningunni er ekki í boði hjá tilvísunaraðilanum þá er hann ekki 

gjaldgengur.  

● Móttakandinn verður að vera nýr Revolut <18 notandi. Ef móttakandinn er 

Revolut <18 notandi eða hefur notað reikning eða hafið skráningarferlið 

áður telst hann ekki nýr notandi og er því ekki gjaldgengur. 

 

Þú getur slökkt hvenær sem er á möguleikum Revolut <18 notandans (eða 

tilvísunaraðilans) til að vísa öðrum notendum á unglingsaldri á Revolut <18. 

Þetta er gert með því að fara í stillingar í Revolut <18 hlutans í Revolut-appinu 

og slökkva á þar sem stendur „Tilvísanir“. 



Hvernig aflar tilvísunaraðilinn sér 

umbunarinnar?  

Til að tilvísunaraðilinn og móttakandinn geti fengið umbunina verður 

tilvísunaraðilinn að uppfylla kröfur til gjaldgengis sem fram koma í þessum 

skilmálum.  

Tilvísunaraðilinn verður að geta séð boðskortið (sem tengist kynningunni) frá 

okkur í Revolut <18 appinu sínu. Tilvísunaraðilinn þarf að ýta á „Bjóða vinum“ 

hnappinn á reitnum í Revolut <18 appinu til að bjóða vini (eða móttakandanum) 

að skrá sig í Revolut <18 og nota til þess tilvísunarkóðann. Móttakandinn verður 

að vera gjaldgengur til notkunar á Revolut <18. Tilvísunaraðilinn mun geta boðið 

vinum hvaðan sem er í heiminum þar sem Revolut <18 er aðgengilegt. 

Þegar tilvísunaraðilinn hefur ýtt á hnappinn „Bjóða vinum“ á reitnum í Revolut 

<18 appinu munu birtast drög að skilaboðum sem innihalda einkvæman 

tilvísunarkóða frá honum. Tilvísunaraðilinn getur breytt skilaboðunum.  

Það er tilvísunarkóðinn sem er mikilvægur - móttakandinn verður að hefja 

skráningu sína í Revolut <18 í gegnum Revolut <18 appið og slá þar inn 

einkvæma tilvísunarkóðann. Móttakandinn verður síðan beðinn um að bjóða 

foreldri/forráðamanni sínum að virkja og samþykkja Revolut <18 reikninginn 

sem hann hefur skráð sig fyrir í Revolut-appinu. Ef foreldri/forráðamaður 

móttakandans er ekki með persónulegan Revolut-reikning þarf 



foreldrið/forráðamaðurinn að opna reikning og þarf að skrá sig inn á Revolut 

áður en þeir geta samþykkt Revolut <18 reikninginn í Revolut-appinu. 

Foreldri/forráðamaður móttakandans þarf einnig að panta Revolut <18 kort 

innan 60 daga frá því að tilvísunarkóðinn var sleginn inn. 

Ef öllum ofangreindum skrefum er lokið við lok kynningartímabilsins munu 

bæði tilvísunaraðilinn og móttakandinn fá umbunina. Umbunin verður lögð inn 

á viðkomandi Revolut <18 undirreikninga tilvísunaraðilans og Revolut reikninga 

foreldris/forráðamanns móttakandans innan 5 virkra daga frá því að Revolut 

<18 kortið var pantað. 

Hámarksfjöldi fólks sem tilvísunaraðili getur vísað á er tíu á ári. Ef tilvísunarkóði 

tilvísunaraðilans hefur verið sleginn inn af tíu aðskildum móttakendum þá 

verður tilvísunaraðilinn ekki gjaldgengur fyrir frekari umbun á því ári.  

Hvernig aflar móttakandinn sér 

umbunarinnar?  

Til að tilvísunaraðilinn og móttakandinn geti fengið umbunina verður 

móttakandinn að uppfylla þær kröfur til gjaldgengis sem fram koma í þessum 

skilmálum.  



Móttakandinn verður að vera nýr Revolut <18 notandi. Ef móttakandinn er 

Revolut <18 notandi, hefur notað reikning eða hafið skráningarferlið áður telst 

hann ekki nýr notandi og er því ekki gjaldgengur. 

 

Þegar móttakandinn hefur fengið boðið frá tilvísunaraðilanum um að skrá sig í 

Revolut <18, þarf hann fyrst að sækja „Revolut <18“ appið í app store. Þegar 

móttakandinn hefur niðurhalað og opnað Revolut <18 appið, verður honum 

leiðbeint í gegnum skráningu fyrir Revolut <18 reikning. Móttakandinn verður að 

setja af stað skráningu fyrir Revolut <18.  

 

Móttakandinn þarf að gefa upp grunnupplýsingar fyrir auðkenningu, slá inn 

einkvæma tilvísunarkóðann sem hann fékk frá tilvísunaraðilanum og mun fá 

upp skjá þar sem móttakandinn er beðinn um að bjóða foreldri/forráðamanni 

sínum að virkja og samþykkja Revolut <18 reikninginn sem móttakandinn hefur 

skráð sig fyrir. Ef foreldri/forráðamaður móttakandans er ekki með 

persónulegan Revolut-reikning þarf foreldrið/forráðamaðurinn að opna 

reikning og þarf að skrá sig inn á Revolut áður en þeir geta samþykkt reikninginn 

í Revolut-appinu.  

 

 

Foreldri/forráðamaður móttakandans þarf einnig að fara í <18 hluta appsins og 

panta Revolut <18 kort fyrir móttakandann innan 60 daga frá því að 

tilvísunarkóðinn var sleginn inn. 

 



Ef öllum ofangreindum skrefum er lokið við lok kynningartímabilsins munu 

bæði tilvísunaraðilinn og móttakandinn fá umbunina. Umbunin verður lögð inn 

á viðkomandi Revolut <18 undirreikninga tilvísunaraðilans og Revolut reikninga 

foreldris/forráðamanns móttakandans innan 5 virkra daga frá því að Revolut 

<18 kortið var pantað.  

Tilvísunaraðilinn og móttakandinn munu ekki fá greidda umbun (eða umbun 

sem þeir hafa fengið verði dregin til baka) ef tilvísunaraðilinn eða 

foreldri/forráðamaður móttakandans dregur til baka eitthvað af þessum 

skrefum eftir að hafa lokið við það. Til dæmis ef foreldri/forráðamaður 

móttakandans afturkallar Revolut <18 kortið áður en það berst. 

Hvaða aðrar lagalegar upplýsingar ætti ég að hafa?  

1. Þessi kynning er skipulögð og í boði: fyrir notendur búsetta í Bretlandi af 

Revolut Ltd, fyrirtæki með skráð heimilisfang á 7 Westferry Circus, 

London, E14 4HD; Þessi kynning er skipulögð og í boði: fyrir notendur 

búsetta í Austurríki, Belgíu, Búlgaríu, Tékklandi, Danmörku, Eistlandi, 

Finnlandi, Frakklandi, Þýskalandi, Grikklandi, Ungverjalandi, Íslandi, 

Írlandi, Lettlandi, Litháen, Hollandi, Noregi, Póllandi, Rúmeníu, Slóvenía, 

Spánn, Svíþjóð af Revolut Bank UAB, fyrirtæki með skráð heimilisfang á 

Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, Litháen. 

 

2. Við kunnum að fresta eða binda endi á þessa kynningu hvenær sem er, 

ef rökstutt mat okkar gefur til kynna að verið sé að misnota kynninguna 



eða geta haft neikvæð áhrif á viðskiptavild eða orðspor Revolut. Þetta 

getur verið á á einstaklingsgrundvelli eða gagnvart kynningunni yfir 

höfuð. Vinsamlegast hafðu samband við þjónustuver ef þú telur þig eiga 

rétt á umbun í tengslum við kynninguna sem þér hefur ekki verið veitt 

vegna þessarar snemmbúnu frestunar eða riftunar. 

3. Við getum afturkallað þessa kynningu eða breytt þessum skilmálum 

hvenær sem er án fyrirvara. Hvers kyns afturköllun eða breytingar á 

skilmálum hafa ekki áhrif þinn rétt ef þú hefur þegar tekið þátt í 

kynningunni. 

4. Við áskiljum okkur rétt til að draga til baka umbunina ef hennar voru aflað 

með sviksamlegum hætti, ef þú brýtur gegn skilmálunum sem gilda um 

Revolut-reikninginn þinn til að fá umbunina eða ef við verðum þess vör 

að þú uppfylltir ekki þessa skilmála. Við munum líta svo á að sé umbun 

dregin til baka sé það með samþykki þínu og greiðslan hafi verið 

samþykkt af þér. 

5. Ef foreldri/forráðamaður tilvísunaraðila lokar Revolut-reikningi hans eða 

Revolut <18 undirreikningi eða ef foreldri/forráðamaður móttakandans 

lokar Revolut-reikningi hans eða Revolut <18 undirreikningi eða við lokum 

eða takmörkum annan hvorn reikninginn, milli þess tíma sem skilyrði fyrir 

umbun voru uppfyllt og þar til umbunin var afhent eða áður en við áttum 

að greiða út umbunina - munu tilvísunaraðilinn og móttakandinn missa 

rétt sinn á umbuninni. 

6. Atburðir sem Revolut hefur ekki stjórn á geta einnig átt sér stað sem gera 

það að verkum að afhending umbuninarinnar sem hluti af þessari 



kynningu verði ómöguleg. Revolut ber ekki ábyrgð á neinu tjóni, hvort sem 

það er beint eða óbeint, vegna atviks sem það hefur ekki stjórn á. 

7. Þessir skilmálar eru birtir á ensku og allar þýðingar eru eingöngu í 

kurteisistilgangi. Þetta þýðir að engin réttindi verða leidd af þýddri útgáfu 

og aðeins er hægt að notast við útgáfu á ensku í málaferlum. 

8. Þessi kynning er tvíhliða herferð, þar sem bæði tilvísunaraðili og 

móttakandi fá umbunina (með þeim fyrir að kröfur sem settar eru fram í 

þessum skilmálum séu uppfylltar). 

9. Umbunin verður greidd bæði tilvísunaraðila og móttakanda innan 5 virkra 

daga frá því að Revolut <18 reikningurinn sem móttakandinn skráði sig 

fyrir hefur verið opnaður, Revolut <18 kortið hefur verið pantað og aðrar 

kröfur sem kveðið er á um í þessum skilmálum hafa verið uppfylltar.  

10. Umbunin verður aðeins veitt þegar um er að ræða árangursríkar tilvísanir 

á Revolut <18 reikninga þar sem móttakandinn er nýr notandi Revolut <18.  

11. Revolut þarf að meðhöndla persónuupplýsingar tilvísunaraðila og 

móttakanda til að uppfylla skyldur sínar samkvæmt þessum skilmálum. 

Revolut mun vinna úr persónuupplýsingum tilvísunaraðilans og 

móttakandans í samræmi við Revolut <18 persónuverndartilkynninguna. 

12. Ef við teljum að þú hafir tekið þátt í hvers kyns sviksamlegri háttsemi eða 

efnislegri misnotkun á þessari kynningu, getum við að eigin geðþótta 

gripið til hvers kyns aðgerða sem við teljum viðeigandi miðað við 

kringumstæður. Til dæmis væri það efnisleg misnotkun á þessari 

kynningu að skipuleggja herferð til að græða á þessari kynningu á þann 

hátt að það leiði ekki til raunverulegra og einstakra nýskráninga á Revolut, 

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


og við gætum lokað reikningnum þínum og afturkallað alla umbun ef þú 

gerir eitthvað slíkt. 

13. Ef þú ert með einhverjar spurningar eða kvartanir í tengslum við þessa 

kynningu skaltu hafa samband við þjónustuver í gegnum spjall í appinu. 

14. Ef þú ert viðskiptavinur Revolut Ltd, þá er þessi kynning háð enskum 

lögum og eingöngu dómstólar Englands og Wales geta skorið úr um 

hvers kyns ágreining þar að lútandi. Ef þú ert viðskiptavinur Revolut Bank 

UAB er þessi kynning háð litháískum lögum ( þrátt fyrir þetta getur þú 

samt reitt þig á lögboðnar neytendaverndarreglur EES-búseturíkis þíns) 

og dómstólar í Litháen (eða dómstólar hvers aðildarríkis ESB þar sem þú 

ert búsett(ur)) geta einir skorið úr um hvers kyns ágreining þar að lútandi.  


	Hvað er Revolut <18?

