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Dokument z informacijami o 

provizijah 
 

 

Ime ponudnika računa: Revolut Bank UAB  

Ime računa: Skupni račun Revolut 

Datum začetka veljavnosti: Dokument z informacijami o provizijah (FID) začne veljati  02.03.2023.  

 

● Dokument te obvešča o provizijah za uporabo glavnih storitev, povezanih s plačilnim računom. V 

pomoč ti bo pri primerjavi teh provizij s provizijami drugih računov. 

● Za uporabo storitev v zvezi z računom se lahko zaračunajo tudi provizije, ki tukaj niso navedene. 

Celotne informacije so na voljo v razdelku s provizijami Revolutovih pogojev in določil. 

● Glosar izrazov, uporabljenih v tem dokumentu, je na voljo brezplačno. 

 

Storitev Provizija 

Splošne storitve za račun 

Vodenje računa 0 EUR 
 

Plačila (razen kartic) 

Kreditno nakazilo SEPA 0 EUR 

Kreditno nakazilo ne-SEPA Nakazila v lokalni valuti države prejemnice: 
● Spremenljiva provizija, odvisno od valute. 

Spremenljivke so opisane tukaj. Najmanj 
0,3 EUR, največ 600 EUR.  
 

Nakazila v valutah, ki niso lokalna valuta države 
prejemnice: 

● Pavšalni najnižji znesek, odvisno od 
valute, ki je opisana tukaj.  

Prejemanje plačil v EUR 0 EUR 

Prejemanje čezmejnih plačil 0 EUR 
 
Pri prejemanju plačil, ki niso v evrih, ali plačil izven 
območja EGP lahko banka plačnika in ponudniki 
posredniških storitev zaračunajo dodatne 
provizije. 

Direktna obremenitev 0 EUR 

Samodejno plačilo e-računov  Ni na voljo 

https://www.revolut.com/en-SK/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


2 

 

Kartice in gotovina 

Zagotovitev debetne kartice 0 EUR 

Zagotovitev kreditne kartice Ni na voljo 

Dvig gotovine Skupni račun: Na mesec prvih 400 EUR brez 
provizije, nato 2-odstotna provizija, z minimalno 
provizijo 1 EUR na dvig.  
 

Gotovinski depozit Ni na voljo 

 

Paket storitev Provizija 

  

Skupni račun 

Vključuje paket storitev, ki zajema:  

Vodenje računa 
Eno debetno kartico na račun  
Navidezne kartice 
Neomejena kreditna nakazala v območju SEPA 
Neomejena kreditna nakazila izven območja 
SEPA na račune Revolut 
Neomejeno prejemanje plačil v EUR 
Neomejeno prejemanje čezmejnih plačil 
Neomejene direktne obremenitve 
Brezplačen dvig gotovine do 400 EUR na mesec 
 
Storitve, ki presegajo te zneske, se zaračunajo 
posebej. 

Mesečna plačila: Brezplačno 
 
Skupni letni strošek v primeru mesečnih plačil: 
Brezplačno  
 
ALI  
 
Letno plačilo: Brezplačno 

 


