
Planas

Plano mokestis

Nemokamai.

Pinigų įmokėjimas

Pinigų įmokėjimas

Nemokamai.

Tačiau, jei pinigus įmokėsite kortele, išduota ne EEE (pvz., JAV išduota kortele), arba komercine
kortele, galime taikyti nedidelį mokestį savo išlaidoms padengti.

Kortelė

Pirma „Revolut“ kortelė

Nemokamai (tačiau taikomas pristatymo mokestis).

Pakaitinės „Revolut“ kortelės

6 € arba atitikmuo kita valiuta už pakaitinę kortelę (tačiau taikomas pristatymo mokestis).

„Revolut“ kortelių pristatymo mokestis

Prieš užsisakant kortelę „Revolut“ programėlėje, mes parodysime, koks mokestis taikomas už
įprastą arba skubų kortelės pristatymą. Pristatymo mokestis gali keistis, priklausomai nuo to,
kur siunčiate kortelę.

Virtualiosios „Revolut“ kortelės

Nemokamai.

Atsiskaitymas

Pinigų išsigryninimas



Nemokamas pinigų išgryninimas iki 400 €, po to taikomas mokestis. Šis mokestis yra 2,0%
nuo išgryninimo sumos, taikant minimalų 1 € mokestį už kiekvieną išgryninimą.

Siuntimas

Šiame puslapyje pateikiami mokėjimai, kuriuos galite nemokamai siųsti naudojantis Standartiniu
planu, taip pat ir mokesčiai, kuriuos mokėsite už kitus mokėjimus. Jeigu jums bus taikomas
mokestis, apie tai pranešime „Revolut“ programėlėje prieš atliekant mokėjimą.

Vietiniai mokėjimai

Nemokamai. Tai reiškia mokėjimus jūsų sąskaitos valiuta, kurie siunčiami į sąskaitą jūsų
šalyje.

Mokėjimai Bendroje mokėjimų eurais erdvėje (SEPA)

Nemokamai. Tai reiškia mokėjimus eurais, kai jie siunčiami ne jūsų šalyje, bet Bendroje
mokėjimų eurais erdvėje (SEPA). Švedijos klientams tai taip pat apima tuos pačius
mokėjimus, kai jie atliekami Švedijos kronomis. Rumunijos klientams tai taip pat apima tuos
pačius mokėjimus, kai jie atliekami Rumunijos lėjomis.

Tarptautiniai mokėjimai ne SEPA regione

Už tarptautinius mokėjimus taikomas mokestis.

Šis mokestis bus apskaičiuotas realiuoju laiku ir parodytas jums programėlėje prieš atliekant
mokėjimą. Taip pat galite pamatyti mūsų tiesioginius mokesčius čia. Tikslus mokestis
priklausys nuo to, kokia valiuta siunčiate ir kur siunčiate, tačiau maksimalūs mūsų mokesčiai
yra ribojami.

Tai reiškia bet kokį tarptautinį mokėjimą (išskyrus mokėjimą Bendroje mokėjimų eurais
erdvėje, kaip nurodyta aukščiau).

Valiutos keitimas

Kaskart jums keičiant valiutą per “Revolut", mes naudojame paprastą ir skaidrią kainodarą:

Gaunate tikrąjį valiutos kursą;

Pridedame nedidelį, skaidrų keitimo mokestį (jei jis taikomas); ir

Matote visą kainą, be jokių paslėptų antkainių ar staigmenų.

Ši kainodara taikoma piniginių valiutų keitimui. Toliau apie tai paaiškiname išsamiau.
Visais atvejais kursas ir bet koks mokestis (jei jis taikomas) prieš jums keičiant valiutą bus
rodomi programėlėje kartu su visa kaina. Galėsite pasižiūrėti, palyginti su mūsų konkurentais ir
nuspręsti, ar jums patinka bendra kaina, ar ne - mes manome, kad jums tai patiks.

https://cdn.revolut.com/legal/terms/Int_Pricing_Sheet/01.03.2023_International_Payments_Pricing_Sheet%20v3%20(1).pdf


Kai jūs atliekate piniginės valiutos keitimą naudodami „Revolut“, mes naudojame paprastą ir
skaidrią kainų formulę: kursas + mokestis (jei jis taikomas) =   visos išlaidos.
Pinigų valiutų keitimui naudojame tikrąjį valiutos kursą. „Tikrasis“ kursas skirtingiems žmonėms
gali reikšti skirtingus dalykus (ir jam gali būti suteikti skirtingi pavadinimai, pvz., „Tarpbankinis“
tarifas). Tačiau tiesa yra ta, kad pinigines valiutas keičia daug skirtingų žaidėjų daugelyje skirtingų
rinkų, ir nėra vieno kurso, kuris valdytų visas. „Revolut“ tikrasis valiutos kursas reiškia pirkimo ir
pardavimo kursus, kuriuos nustatėme pagal užsienio valiutos rinkos duomenų santraukas, kurias
vartojame iš įvairių nepriklausomų šaltinių. Tai kintamas valiutos kursas (tai reiškia, kad jis nuolat
kinta). Manome, kad jums jis tikrai patiks.
Mokestis, kurį imame (jei taikomas), yra vienas mokestis už valiutos keitimą. Tai yra kintamas
mokestis, o tai reiškia, kad jis keičiasi priklausomai nuo jūsų keitimo parametrų (pvz., ką ir kada
keičiate). Kas yra šis mokestis ir kaip jis susideda, galite pamatyti programėlėje. Jis apima šiuos
dalykus:

Neįprastos valiutos keitimą. Tai padengia išlaidas ir riziką, susijusią dėl retesnių ar ribojamų
valiutų.

Valiutos keitimą, kai rinka uždaryta. Tai padengia neapibrėžtumą dėl keitimo, kai rinka yra
uždaryta (todėl mūsų mokestis gali būti mažesnis darbo valandomis).

Taip pat galite pasinaudoti mūsų svetainėje esančiais valiutos keitimo įrankiais, kurie jums leis
sužinoti, koks valiutos keitimo mokestis taikomas atliekant žemiau nurodytas operacijas:

Atliekant pavedimą (palaikoma valiuta);

Atliekant mokėjimą kortele (įskaitant valiutos keitimo mokestį palaikoma ar nepalaikoma
valiuta); arba

Atliekant valiutos keitimą (palaikoma valiuta) Revolut programėlėje.

Į taikomą valiutos keitimo kurso mokestį bus įtraukti visi taikomi mokesčiai už neįprastos
valiutos keitimą arba konvertavimą, kai rinka uždaryta.

Norėdami peržiūrėti standartizuotą reguliavimo institucijos formą, kurioje pateikta ši informacija,
spustelėkite čia.
Nemokamai galite pasinaudoti šiame dokumente vartojamų sąvokų žodynėliu.

https://www.revolut.com/en-LT/legal/joint-accounts-fid/
https://www.revolut.com/en-LT/legal/glossary/

