
Promocija priporočil za Revolut <18  
 

 

Za kaj gre pri promociji? 

Revolut v okviru promocije priporočil za Revolut <18 (v nadaljnjem besedilu 

»promocija«) določenim mladoletnim uporabnikom računa Revolut <18 ponuja 

priložnost, da priporočijo Revolut <18 drugim mladoletnim uporabnikom, pri 

čemer oboji prejmejo denarno nagrado (v nadaljnjem besedilu »nagrada«). Če 

izpolnjujeta zahteve, določene v teh pogojih in določilih (v nadaljnjem besedilu 

»pogoji«), imata mladoletni uporabnik računa Revolut <18, ki pošlje priporočilo 

(v nadaljnjem besedilu »pošiljatelj priporočila«), in mladoletni uporabnik, ki 

prejme priporočilo (v nadaljnjem besedilu »prejemnik priporočila«), možnost 

prejeti nagrado.  

Ti pogoji urejajo enako promocijo v Združenem kraljestvu, Avstriji, Belgiji, 

Bolgariji, Češki, Danski, Estoniji, Finski, Franciji, Nemčiji, Grčiji, Madžarski, 

Islandiji, Irski, Latviji, Litvi, Nizozemski, Norveški, Poljski, Romuniji, Sloveniji, 

Španiji in Švedski (v nadaljnjem besedilu »upravičeni trgi«). Pozorno preberi 

te pogoje, vključno s spodaj navedenimi merili za upravičenost. 

Ko v teh pogojih rečemo »ti« ali »tvoj«, se to nanaša na starša ali skrbnika 

pošiljatelja priporočila, ki želi izkoristiti promocijo za priporočilo prijatelju. 



Ta promocija traja od 14. novembra 2022 od 12.00 do 31. decembra 2023 do 

23.59 . To obdobje imenujemo »obdobje promocije«. 

Za prejem nagrade morajo tako pošiljatelj priporočila in prejemnik priporočila 

kot tudi starši/skrbniki pošiljatelja priporočila in prejemnika priporočila v celoti 

izpolniti vse ustrezne zahteve v obdobju promocije. 

V teh pogojih so opredeljena pravila, ki veljajo za promocijo, in med 

sodelovanjem v promociji moraš ves čas upoštevati te pogoje ter pogoje, ki 

veljajo za tvoj račun. 

Kaj je Revolut <18? 

Revolut <18 je zasnovan za starše, ki želijo, da bi njihovi otroci razvili finančne 

veščine ter se naučili uporabljati denar in upravljati z njim.  

Račun Revolut <18 mora za najstnika nastaviti starš ali skrbnik in je podračun 

osebnega računa Revolut starša/skrbnika. Če torej želiš odpreti račun Revolut 

<18 za najstnika, potrebuješ osebni račun Revolut.  Ker je račun Revolut <18 

podračun tvojega osebnega računa Revolut, si odgovoren za vse, kar 

uporabnik računa Revolut <18 počne z njim, kot bi to počel sam. 

Kakšna je nagrada? 

Nagrada, ki jo prejmeta pošiljatelj priporočila in prejemnik priporočila, je odvisna 

od osnovne valute osebnega računa Revolut starša/skrbnika, kot je navedeno 

spodaj. 



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

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

Primer: 

● Če je osnovna valuta osebnega računa Revolut starša/skrbnika 

pošiljatelja priporočila oziroma prejemnika priporočila GBP, sta pošiljatelj 

priporočila in prejemnik priporočila vsak upravičena do nagrade v višini 

5 GBP; ali 

● Če je osnovna valuta osebnega računa Revolut starša/skrbnika 

pošiljatelja priporočila EUR in osnovna valuta osebnega računa Revolut 

starša/skrbnika prejemnika priporočila SEK, je pošiljatelj priporočila 

upravičen do nagrade v višini 5 EUR in prejemnik priporočila do nagrade 

v višini 50 SEK. 

Nagrada je denarna nagrada v obliki dodanih sredstev, ki jih lahko pošiljatelj 

priporočila in prejemnik priporočila uporabita za poljubna plačila s fizično ali 

navidezno kartico Revolut <18.  

Kdo izpolnjuje pogoje za promocijo? 

Pogoji za promocijo so izpolnjeni v naslednjih primerih: 
 

● Pošiljatelj priporočila in prejemnik priporočila morati biti ustrezno stara.  

 

Ustrezna starost za rezidente Belgije, Danske, Estonije, Finske, Islandije, 

Latvije, Norveške, Švedske in Združenega kraljestva je 13 let in več.  



 

Ustrezna starost za rezidente Avstrije, Bolgarije, Litve in Španije je 14 let 

in več.  

 

Ustrezna starost za rezidente Češke, Francije, Grčije in Slovenije je 15 let 

in več.  

 

Ustrezna starost za rezidente Nemčije, Madžarske, Irske, Nizozemske, 

Poljske in Romunije je 16 let in več. 
 

● Pošiljatelj priporočila in prejemnik priporočila ter njuni starši/skrbniki 

morajo biti rezidenti na upravičenem trgu. 

 

● Pošiljatelj priporočila mora prejeti vabilo za promocijo neposredno od nas 

prek ploščice v aplikaciji Revolut <18. Pošiljatelj priporočila lahko v 

aplikaciji Revolut <18 preveri, ali izpolnjuje pogoje – če ploščica v 

aplikaciji, povezana s promocijo, ni na voljo pošiljatelju priporočila, potem 

ta ne izpolnjuje pogojev.  

● Prejemnik priporočila mora biti nov uporabnik računa Revolut <18. Če je 

prejemnik priporočila uporabnik računa Revolut <18 oziroma je v 

preteklosti že uporabljal račun ali začel postopek prijave, prejemnik 

priporočila ni nov uporabnik in zato ne izpolnjuje pogojev. 

 

Možnost priporočila računa Revolut <18 drugim mladoletnim uporabnikom 

lahko kot uporabnik računa Revolut <18 kadarkoli izklopiš. To lahko narediš v 

nastavitvah v razdelku za račun Revolut <18 v aplikaciji Revolut, kjer izklopiš 

možnost »Priporočila«.   



Kako pošiljatelj priporočila osvoji 

nagrado? 

Če želita pošiljatelj priporočila in prejemnik priporočila prejeti nagrado, 

mora pošiljatelj priporočila izpolnjevati zahteve za upravičenost, 

navedene v teh pogojih.  

Pošiljatelj priporočila mora v svoji aplikaciji Revolut <18 videti naše povabilo (za 

promocijo) na ploščici v aplikaciji. Pošiljatelj priporočila mora v svoji aplikaciji 

Revolut <18 tapniti gumb »Povabi prijatelje« na ploščici v aplikaciji, da povabi 

prijatelja (ali prejemnika priporočila), da se prijavi za račun Revolut <18 s kodo 

priporočila. Prejemnik priporočila mora izpolnjevati pogoje za uporabo računa 

Revolut <18. Pošiljatelj priporočila lahko povabi prijatelje iz vseh držav sveta, v 

katerih je na voljo Revolut <18.   

Ko pošiljatelj priporočila v svoji aplikaciji Revolut <18 tapne gumb »Povabi 

prijatelje« na ploščici v aplikaciji, se prikaže osnutek sporočila z enolično kodo 

priporočila pošiljatelja priporočila. Pošiljatelj priporočila lahko spremeni 

sporočilo.  

Pomembna je koda priporočila – prejemnik priporočila mora začeti prijavo za 

račun Revolut <18 v aplikaciji Revolut <18, kjer vnese enolično kodo priporočila. 

Prejemnik priporočila mora nato povabiti svojega starša/skrbnika, da aktivira in 

odobri račun Revolut <18, za katerega se je prejemnik priporočila prijavil v 



aplikaciji Revolut. Če starš/skrbnik prejemnika priporočila nima osebnega 

računa Revolut, ga mora odpreti in se pridružiti skupnosti Revolut, preden lahko 

v aplikaciji Revolut odobri račun Revolut <18. Poleg tega mora starš/skrbnik 

prejemnika priporočila v 60 dneh od vnosa kode priporočila naročiti fizično 

kartico Revolut <18. 

Če so zgoraj navedeni koraki dokončani do konca promocijskega obdobja, tako 

pošiljatelj priporočila kot prejemnik priporočila prejmeta nagrado. Nagrada bo v 

petih delovnih dneh po naročilu fizične kartice Revolut <18 nakazana na 

ustrezne podračune Revolut <18 staršev/skrbnikov pošiljatelja priporočila in 

prejemnika priporočila.   

Pošiljatelj priporočila lahko priporočilo pošlje največ desetim ljudem na leto. Če 

je deset različnih prejemnikov priporočila že vneslo kodo priporočila, pošiljatelj 

priporočila ni upravičen do nadaljnjih nagrad v tem letu.  

Kako prejemnik priporočila osvoji 

nagrado? 

Če želita pošiljatelj priporočila in prejemnik priporočila prejeti nagrado, 

mora prejemnik priporočila izpolnjevati zahteve za upravičenost, 

navedene v teh pogojih.  



Prejemnik priporočila mora biti nov uporabnik računa Revolut <18. Če je 

prejemnik priporočila uporabnik računa Revolut <18 oziroma je v preteklosti že 

uporabljal račun ali začel postopek prijave, prejemnik priporočila ni nov 

uporabnik in zato ne izpolnjuje pogojev. 

 

Ko od pošiljatelja priporočila prejme povabilo za prijavo za račun Revolut <18, 

mora prejemnik priporočila iz trgovine z aplikacijami najprej prenesti aplikacijo 

Revolut <18. Ko prejemnik priporočila prenese in odpre aplikacijo Revolut <18, 

je usmerjen na postopek prijave za račun Revolut <18. Prejemnik priporočila 

mora začeti prijavo za račun Revolut <18.  

 

Prejemnik priporočila mora navesti nekaj osnovnih podatkov za identifikacijo in 

vnesti enolično kodo priporočila, ki jo je prejel od pošiljatelja priporočila, nato 

pa se prikaže zaslon, kjer mora prejemnik priporočila povabiti svojega 

starša/skrbnika, da aktivira in odobri račun Revolut <18, za katerega se je 

prijavil prejemnik priporočila.  Če starš/skrbnik prejemnika priporočila nima 

osebnega računa Revolut, ga mora odpreti in se pridružiti skupnosti Revolut, 

preden lahko v aplikaciji Revolut odobri račun.  

 

Poleg tega mora starš/skrbnik prejemnika priporočila v razdelku za račun <18 

v aplikaciji Revolut v 60 dneh od vnosa kode priporočila naročiti fizično kartico 

Revolut <18 za prejemnika priporočila. 

 

Če so zgoraj navedeni koraki dokončani do konca promocijskega obdobja, tako 

pošiljatelj priporočila kot prejemnik priporočila prejmeta nagrado. Nagrada je v 

petih delovnih dneh po naročilu fizične kartice Revolut <18 nakazana na 



ustrezne podračune Revolut <18 staršev/skrbnikov pošiljatelja priporočila in 

prejemnika priporočila.  

Pošiljatelj priporočila in prejemnik priporočila ne prejmeta nagrade (ali pa se 

predhodno plačilo nagrade razveljavi), če starš/skrbnik pošiljatelja priporočila 

ali prejemnika priporočila razveljavi enega od teh korakov, na primer, če 

starš/skrbnik prejemnika priporočila prekliče kartico Revolut <18, preden jo 

prejme. 

Katere pravne informacije moram še poznati? 

1. To promocijo za uporabnike s prebivališčem v Združenem kraljestvu 

organizira in ponuja podjetje Revolut Ltd s sedežem na naslovu 7 

Westferry Circus, London, E14 4HD. To promocijo za uporabnike s 

prebivališčem v Avstriji, Belgiji, Bolgariji, Češki, Danski, Estoniji, Finski, 

Franciji, Nemčiji, Grčiji, Madžarski, Islandiji, Irski, Latviji, Litvi, 

Nizozemski, Norveški, Poljski, Romuniji, Sloveniji, Španiji in Švedski 

organizira in ponuja podjetje Revolut Bank UAB s sedežem na naslovu 

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilna, Republika Litva. 

 

2. To promocijo lahko kadarkoli prekinemo ali končamo, če se po našem 

mnenju promocija zlorablja ali negativno vpliva na dobro ime ali ugled 

družbe Revolut. To lahko naredimo za posameznike ali celotno 

promocijo.  Če meniš, da izpolnjuješ pogoje za nagrado v povezavi s 



promocijo, ki je nisi prejel zaradi te predčasne prekinitve ali prenehanja, 

se obrni na podporo. 

3. To promocijo lahko prekličemo ali spremenimo te pogoje kadarkoli in brez 

obvestila. Preklic ali spremembe pogojev ne vplivajo na tvoje pravice, če 

si že sodeloval v promociji. 

4. Pridržujemo si pravico do razveljavitve nagrade, če je bila nagrada 

osvojena z goljufijo, če si za osvojitev nagrade kršil pogoje, ki veljajo za 

tvoj račun Revolut, ali če ugotovimo, da nisi izpolnjeval teh pogojev. 

Štejemo, da si za razveljavitev dal svoje soglasje in da si odobril plačilo. 

5. Če starš/skrbnik pošiljatelja priporočila zapre svoj račun Revolut ali 

podračun Revolut <18 ali če starš/skrbnik prejemnika priporočila zapre 

svoj račun Revolut ali podračun Revolut <18 ali če mi onemogočimo ali 

omejimo račun(e) v času med izpolnjevanjem pogojev za nagrado in 

prejemom nagrade ali preden bi morali izplačati nagrado, pošiljatelj 

priporočila in prejemnik priporočila izgubita svojo pravico do nagrade. 

6. Pride lahko tudi do dogodkov, na katere družba Revolut ne more vplivati 

in zaradi katerih podelitev nagrade v okviru te promocije ni mogoča. 

Družba Revolut ni odgovorna za nobeno neposredno ali posredno 

izgubo, nastalo zaradi dogodka, na katerega družba Revolut ne more 

vplivati. 

7. Ti pogoji so objavljeni v angleškem jeziku in vsi prevodi so zgolj neuradni 

prevodi. To pomeni, da ti na podlagi prevedenih različic ne pripadajo 

nobene pravice in da se v pravnih postopkih lahko uporablja le angleška 

različica. 



8. Ta promocija je dvostranska kampanja, pri kateri tako pošiljatelj 

priporočila kot prejemnik priporočila osvojita nagrado (pod pogojem, da 

izpolnjujeta zahteve, navedene v teh pogojih). 

9. Nagrada bo izplačana tako pošiljatelju priporočila kot prejemniku 

priporočila v petih delovnih dneh po odprtju računa Revolut <18, za 

katerega se je prijavil prejemnik priporočila, naročilu kartice Revolut <18 

in izpolnitvi drugih zahtev, opredeljenih v teh pogojih.  

10. Nagrada bo podeljena samo za uspešna priporočila računa Revolut <18, 

pri čemer prejemnik priporočila postane nov uporabnik računa Revolut 

<18.  

11. Družba Revolut mora obdelati osebne podatke pošiljatelja priporočila in 

prejemnika priporočila, da lahko izpolni svoje obveznosti iz teh pogojev. 

Družba Revolut bo obdelala osebne podatke pošiljatelja priporočila in 

prejemnika priporočila v skladu zobvestilom o varstvu zasebnosti za 

Revolut <18. 

12. Če menimo, da si sodeloval pri goljufiji ali materialni zlorabi te promocije, 

lahko po lastni presoji sprejmemo ukrepe, ki se nam zdijo primerni glede 

na okoliščine. Materialna zloraba te promocije bi bila na primer 

organizacija kampanje, s katero se želiš okoristiti s to promocijo na način, 

ki ne prinaša pristnih in enoličnih novih prijav v Revolut, zaradi česar 

lahko zapremo tvoj račun in razveljavimo vse nagrade. 

13. Če imaš vprašanja ali pritožbe v zvezi s to promocijo, se obrni na podporo 

prek klepeta v aplikaciji. 

14. Če si stranka družbe Revolut Ltd, to promocijo ureja angleška zakonodaja 

in za reševanje vseh sporov v zvezi z njo so izključno pristojna sodišča v 

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


Angliji in Walesu. Če si stranka družbe Revolut Bank UAB, to promocijo 

ureja litovska zakonodaja (kljub temu se lahko še vedno sklicuješ na 

prisilne določbe varstva potrošnikov države EGP, v kateri živiš) in za 

reševanje vseh sporov v zvezi z njo so izključno pristojna sodišča v Litvi 

(ali sodišča države članice EU, v kateri imaš stalno prebivališče).   


	Kaj je Revolut <18?

