
Informacje o wysokości opłat

Nazwa dostawcy konta: Revolut Bank UAB
Nazwa konta: Konto wspólne Revolut
Data wejścia w życie: niniejsze Informacje o wysokości opłat (Informacje) wchodzą w życie
02.03.2023.

● Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z głównych usług
powiązanych z Kontem wspólnym. Pomoże Ci to porównać te opłaty z opłatami za inne
konta.

● Opłaty mogą również obowiązywać za korzystanie z usług powiązanych z kontem, które
nie zostały wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje są dostępne w
sekcji Opłaty w Regulaminie Revolut.

● Glosariusz terminów użytych w tym dokumencie jest dostępny bezpłatnie.

Usługa Opłata

Ogólne usługi związane z kontem

Prowadzenie konta 0 EUR

Płatności (z wyłączeniem kart)

Polecenie przelewu SEPA 0 EUR

Polecenie przelewu inne niż SEPA Przelewy w lokalnej walucie kraju odbiorcy:
● opłata zmienna, zależna od waluty.

Szczegółowe informacje są dostępne
tutaj. Min 0,3 EUR, maks. 600 EUR.

Przelewy w innej walucie niż waluta lokalna
kraju odbiorcy:

● Stała opłata minimalna w zależności
od waluty, szczegóły tutaj.

Otrzymywanie płatności w EUR 0 EUR

Otrzymywanie płatności zagranicznych 0 EUR

Podczas odbierania płatności w walucie innej
niż EUR lub płatności spoza obszaru EOG
bank płatnika oraz dostawcy usług
pośredniczących mogą pobierać dodatkowe
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opłaty.

Polecenie zapłaty 0 EUR

Automatyczne płatności e-faktur Niedostępne

Karty i gotówka

Wydanie karty debetowej 0 EUR

Wydanie karty kredytowej Niedostępne

Wypłata gotówki Konto wspólne: pierwsze 400 EUR w
miesiącu bez opłat; następnie 2% opłaty, przy
czym minimalna opłata wynosi 1 EUR za
wypłatę.

Wpłata gotówki Niedostępne

Pakiet usług Opłata

Konto wspólne
Zawiera pakiet usług, na który składa się:
Prowadzenie konta
Jedna karta debetowa na konto
Karty wirtualne
Nielimitowane polecenia przelewu SEPA
Nielimitowane polecenia przelewu inne niż
SEPA na konta Revolut
Nielimitowane otrzymywanie płatności w EUR
Nielimitowane otrzymywanie płatności
zagranicznych
Nielimitowane polecenia zapłaty
Bezpłatne wypłaty gotówki do 400 EUR
miesięcznie

Po przekroczeniu tych limitów opłaty za
usługi będą naliczane oddzielnie.

Płatności miesięczne: Bezpłatnie

Całkowity koszt roczny w przypadku płatności
miesięcznych: Bezpłatnie

LUB

Płatność roczna: Bezpłatnie
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