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Přehled poplatků 
 

 

Název poskytovatele účtu: Revolut Bank UAB  

Název účtu: Společný účet Revolut 

Datum platnosti: Tento přehled poplatků (FID) vstoupí v platnost dne 02.03.2023.  

 

● Tento dokument vás informuje o poplatcích za používání základních služeb spojených se 

společným platebním účtem. Pomůže vám porovnat tyto poplatky s poplatky jiných účtů. 

● Za používání služeb spojených s účtem, které zde nejsou uvedeny, mohou být účtovány 

poplatky. Úplné informace jsou k dispozici v části Poplatky v podmínkách a ujednáních Revolutu. 

● Také máte zdarma k dispozici slovníček pojmů použitých v tomto dokumentu. 

 

Služba Poplatek 

Obecné služby účtu 

Vedení účtu 0 € 
 

Platby (bez karet) 

Převod SEPA 0 € 

Ostatní převody (kromě SEPA) Převody v místní měně země příjemce: 
● Variabilní poplatek podle měny. Variabilní 

částky jsou popsány zde. Min. 0,3 €, max. 
600 €.  
 

Převody v jiných měnách, než je místní měna 
země příjemce: 

● Paušální minimální poplatek v závislosti 
na měně popsané zde.  

Přijímání plateb v EUR 0 € 

Přijímání přeshraničních plateb 0 € 
 
Při přijímání plateb v jiné měně než EUR nebo 
plateb mimo oblast EHP může banka plátce a 
poskytovatelé zprostředkovatelských služeb 
účtovat další poplatky 

Inkaso 0 € 

Automatická platba elektronických faktur  Není k dispozici 

 

https://www.revolut.com/en-CZ/legal/glossary/
https://assets.revolut.com/legal/terms/Int_Pricing_Sheet/1_July_2022/International_Payments_Pricing_Sheet_072022.pdf
https://assets.revolut.com/legal/terms/Int_Pricing_Sheet/1_July_2022/International_Payments_Pricing_Sheet_072022.pdf
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Karty a hotovost 

Poskytnutí debetní karty 0 € 

Poskytnutí kreditní karty Není k dispozici 

Výběr hotovosti Společný účet: Prvních 400 € měsíčně zdarma, 
poté poplatek 2 %, s minimálním poplatkem 1 € za 
výběr.  
 

Hotovostní vklad Není k dispozici 

 

Balíček služeb Poplatek 

  

Společný účet 

Zahrnuje balíček služeb sestávající z:  

Vedení účtu 
Poskytnutí jedné debetní karty na účet  
Virtuální karty 
Neomezený platební převod SEPA 
Neomezené ostatní převody (kromě SEPA) na 
účty Revolut 
Neomezené přijímání plateb v EUR 
Neomezené přijímání přeshraničních plateb 
Neomezené inkaso 
Bezplatné výběry hotovosti až do výše 400 € 
měsíčně 
 
Služby nad rámec těchto množství budou 
účtovány zvlášť. 

Měsíční platby: Zdarma 
 
Celkové roční náklady v případě měsíčních 
plateb: Zdarma  
 
NEBO  
 
Roční platba: Zdarma 

 


