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Έγγραφο πληροφοριών για 

προμήθειες 
 

 

Όνομα του παρόχου του λογαριασμού: Revolut Bank UAB  

Όνομα λογαριασμού: Κοινός λογαριασμός Revolut 

Ημερομηνία ισχύος: Αυτό το Έγγραφο πληροφοριών προμηθειών (FID) θα τεθεί σε ισχύ στις 

02.03.2023.  

 

● Το έγγραφο αυτό σας ενημερώνει σχετικά με τις προμήθειες που αφορούν τη χρήση των βασικών 

υπηρεσιών που συνδέονται με τον κοινό λογαριασμό πληρωμών. Θα σας βοηθήσει να 

συγκρίνετε τις προμήθειες αυτές με εκείνες άλλων λογαριασμών. 

● Ενδέχεται επίσης να ισχύουν προμήθειες για χρήση υπηρεσιών που συνδέονται με τον 

λογαριασμό, οι οποίες δεν αναφέρονται εδώ. Οι πλήρεις πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην 

ενότητα Προμήθειες στους Όρους και προϋποθέσεις της Revolut. 

● Διατίθεται δωρεάν Γλωσσάριο με τους όρους που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο. 

 

Υπηρεσία Προμήθεια 

Γενικές υπηρεσίες λογαριασμού 

Διατήρηση του λογαριασμού 0 € 
 

Πληρωμές (όχι κάρτες) 

Μεταφορά πίστωσης SEPA 0 € 

Μεταφορά πιστώσεων μη SEPA Μεταφορές στο τοπικό νόμισμα της χώρας του 
αποδέκτη: 

● Μεταβλητή προμήθεια, ανάλογα με το 
νόμισμα. Οι μεταβλητές 
περιγράφονταιεδώ. Ελάχ. 0,3 €, μέγ. 600 
€.  
 

Μεταφορές σε νομίσματα διαφορετικά από το 
τοπικό νόμισμα της χώρας του αποδέκτη: 

● Η σταθερή ελάχιστη προμήθεια, ανάλογα 
με το νόμισμα, περιγράφεται εδώ.  

Λήψη πληρωμών σε ευρώ 0 € 

Λήψη διασυνοριακών πληρωμών 0 € 
 
Κατά τη λήψη πληρωμών όχι σε ευρώ ή 
πληρωμών εκτός της περιοχής του ΕΟΧ, η 
τράπεζα του πληρωτή και οι ενδιάμεσοι πάροχοι 

https://www.revolut.com/en-GR/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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υπηρεσιών ενδέχεται να χρεώσουν πρόσθετες 
προμήθειες 

Άμεση χρέωση 0 € 

Αυτόματη πληρωμή ηλεκτρονικών τιμολογίων  Μη διαθέσιμη 

 

Κάρτες και μετρητά 

Παροχή χρεωστικής κάρτας 0 € 

Παροχή πιστωτικής κάρτας Μη διαθέσιμη 

Ανάληψη μετρητών Κοινός λογαριασμός: Τα πρώτα 400 € χωρίς 
προμήθεια κάθε μήνα, προμήθεια 2% μετά από 
αυτό, με ελάχιστη προμήθεια 1 € ανά ανάληψη.  
 

Κατάθεση μετρητών Μη διαθέσιμη 

 

Πακέτο υπηρεσιών Προμήθεια 

  

Κοινός λογαριασμός 

Περιλαμβάνει πακέτο υπηρεσιών που 

αποτελείται από:  

Διατήρηση του λογαριασμού 
Παροχή μίας χρεωστικής κάρτας ανά λογαριασμό  
Εικονικές κάρτες 
Απεριόριστες μεταφορές πιστώσεων SEPA 
Απεριόριστες μεταφορές πιστώσεων μη SEPA σε 
λογαριασμούς Revolut 
Απεριόριστη λήψη πληρωμών σε ευρώ 
Απεριόριστη λήψη διασυνοριακών πληρωμών 
Απεριόριστες άμεσες χρεώσεις 
Δωρεάν αναλήψεις μετρητών έως και 400 € ανά 
μήνα 
 
Οι υπηρεσίες πέραν αυτών των ποσοτήτων θα 
χρεώνονται ξεχωριστά. 

Μηνιαίες πληρωμές: Δωρεάν 
 
Συνολικό ετήσιο κόστος σε περίπτωση μηνιαίων 
πληρωμών: Δωρεάν  
 
Ή  
 
Ετήσια πληρωμή: Δωρεάν 

 


