
Revolut <18 ajánlási promóció

Mi a promóció lényege?

A Revolut <18 ajánlási promóció (a „Promóció”) részeként a Revolut lehetővé teszi a Revolut <18
bizonyos tizenéves felhasználóinak, hogy ajánlják a Revolut <18 szolgáltatást más tizenéves
felhasználóknak, és ezért pénzjutalmat (a „Jutalom”) biztosít. Ha teljesítik a jelen általános
szerződési feltételekben lefektetett követelményeket (a „Feltételek”), a Revolut <18 tizenéves
ajánló felhasználója (az „Ajánló”) és az ajánlást fogadó tizenéves felhasználó (az
„Ajánlásfogadó”) egyaránt megkaphatja a Jutalmat.
A jelen Feltételek a következő országokban érvényesek a Promócióra: Egyesült Királyság,
Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország,
Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Írország, Lettország, Litvánia, Hollandia,
Norvégia, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Spanyolország és Svédország (ezek a „Résztvevő
Piacok”). Olvasd el figyelmesen ezeket a Feltételeket, köztük az alábbi jogosultsági kritériumokat
is.
Amikor a Feltételekben az szerepel, hogy „te”, az alatt a Promócióban részt vevő Ajánló szülőjét
vagy gyámját értjük.
A Promóció 2022. november 14. 12:00 és 2023. december 31. 23:59 között tart. Ezt nevezzük
„Promóciós időszaknak”.
Az Ajánlónak és az Ajánlásfogadónak, valamint mindkettejük szülőjének/gyámjának a Promóciós
Időszak során végig hiánytalanul meg kell felelnie a releváns feltételeknek, hogy megkapják a
Jutalmat.
A Promóció szabályait a jelen Feltételek határozzák meg, és ezek mellett a számládra a
Promócióban való részvétel időtartama alatt érvényes összes további előírást is köteles vagy
betartani.

Mi az a Revolut <18?

A Revolut <18 azoknak a szülőknek készült, akik szeretnék, hogy gyermekeik pénzügyi
ismereteket sajátítsanak el, és megtanulják használni a pénzt, és gazdálkodni vele.
A Revolut <18-számlát a szülő vagy a gyám hozza létre a tizenéves felhasználónak. Ez a számla
a szülő/gyám személyes Revolut-számlájának alszámlájaként működik. Ez azt jelenti, hogy
ahhoz, hogy Revolut <18-számlát nyithass a tizenéves felhasználónak, rendelkezned kell egy
személyes Revolut-számlával. Mivel a Revolut <18-számla a személyes Revolut-számlád
alszámlájának minősül, minden műveletért, amelyet a Revolut <18 felhasználója végrehajt a
számlával, ugyanúgy felelősséggel tartozol, mint a saját tevékenységeidért.

Mit jelent a Jutalom?

Az Ajánlónak és az Ajánlásfogadónak járó Jutalom a szülő/gyám személyes Revolut-számlájának
alappénznemétől függ (lásd alább).
A szülő/gyám személyes Revolut-számlájának alappénzneme
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Példa:

Ha az Ajánló és az Ajánlásfogadó szülője/gyámja egyaránt a GBP alappénznemet használja a
személyes Revolut-számlájához, akkor mind az Ajánló, mind az Ajánlásfogadó fejenként 5
GBP összegű Jutalmat kap.

Ha az Ajánló szülője/gyámja az EUR alappénznemet használja a személyes Revolut-
számlájához, az Ajánlásfogadó szülője/gyámja pedig a SEK alappénznemet, akkor az Ajánló 5
EUR, az Ajánlásfogadó pedig 50 SEK összegű Jutalmat kap.

A Jutalom készpénz formájú, és feltöltésként érkezik a számlára. Az Ajánló és az Ajánlásfogadó
egyaránt fizethet ebből az összegből bármilyen fizikai vagy virtuális Revolut <18-kártyáról.

Ki vehet részt a Promócióban?

A Promócióban való részvétel feltételei:

Csak a megfelelő korhatárt betöltött Ajánlók és Ajánlásfogadók vehetnek részt a
Promócióban.

Belgiumban, Dániában, Észtországban, Finnországban, Izlandon, Lettországban, Norvégiában,
Svédországban és az Egyesült Királyságban a korhatár 13 év.
Ausztriában, Bulgáriában, Litvániában és Spanyolországban a korhatár 14 év.
Csehországban, Franciaországban, Görögországban és Szlovéniában a korhatár 15 év.
Németországban, Magyarországon, Írországban, Hollandiában, Lengyelországon és Romániában
a korhatár 16 év.

Az Ajánlónak, az Ajánlásfogadónak és szülőiknek/gyámjaiknak a Résztvevő Piacoknál
meghatározott országok valamelyikében kell élniük.

Az Ajánló csak a közvetlenül tőlünk érkezett, a Revolut <18 appban csempeként megjelent
meghívóval vehet részt a Promócióban. Az Ajánló a Revolut <18 appban tudja megnézni,
hogy jogosult-e a részvételre: ha az Ajánló nem látja a Promócióval kapcsolatos csempét az
appban, akkor nem jogosult a részvételre.

Az ajánlást csak új Revolut <18-felhasználóknak lehet elküldeni. Ha az Ajánlásfogadó már
használja a Revolut <18 szolgáltatást, volt már fiókja, vagy a múltban már elindította a
regisztrációs folyamatot, akkor nem tekinthető új felhasználónak, és így nem jogosult a
részvételre.

Te bármikor letilthatod a Revolut <18-felhasználó (vagy az Ajánló) számára, hogy más tizenéves
felhasználóknak ajánlja a Revolut <18-at. Ehhez lépj be a Beállítások menübe a Revolut <18
központi felületén a Revolut appban, és kapcsold ki az Ajánlások nevű beállítást.

Hogyan jut hozzá az Ajánló a Jutalomhoz?



Ahhoz, hogy az Ajánló és az Ajánlásfogadó egyaránt megkapja a Jutalmat, az Ajánlónak
teljesítenie kell a jelen Feltételekben meghatározott jogosultsági kritériumokat.
Az Ajánló csak akkor jogosult a Jutalomra, ha látja az appban csempeként megjelenő meghívót
(amely hivatkozik a Promócióra) a Revolut <18 appban. Az Ajánlónak rá kell koppintania a
„Barátok meghívása” gombra a Revolut <18 appban megjelenő csempén, majd meg kell hívnia
egy barátját (az Ajánlásfogadót), hogy regisztráljon a Revolut <18-ba az Ajánló által küldött
ajánlási kóddal. Az Ajánlásfogadónak jogosultnak kell lennie a Revolut <18 használatára. Az
Ajánló a világ bármely pontjáról hívhat meg barátokat, ahol a Revolut <18 elérhető.
Amikor az Ajánló a „Barátok meghívása” gombra koppint a Revolut <18 appban megjelenő
csempén, megjelenik az ajánlási üzenet piszkozata, amely tartalmazza az Ajánló egyedi ajánlási
kódját. Az Ajánló tetszés szerint átfogalmazhatja az üzenetet.
Az ajánlási kódot azonban nem szabad módosítani, az Ajánlásfogadónak ugyanis meg kell adnia
ezt az egyedi kódot, amikor a Revolut <18 appban elindítja a regisztrációt. Az Ajánlásfogadónak
ezt követően meg kell kérnie a szülőjét/gyámját, hogy aktiválja és hagyja jóvá a Revolut <18-
számlát, amelyet az Ajánlásfogadó a Revolut appban regisztrált. Ha az Ajánlásfogadó
szülőjének/gyámjának nincs személyes Revolut-számlája, az Ajánlásfogadó
szülőjének/gyámjának számlát kell nyitnia, és végig kell mennie a beléptetési folyamaton a
Revolutnál. Csak ezt követően hagyhatja jóvá a Revolut <18-számlát a Revolut appban. Az
Ajánlásfogadó szülőjének/gyámjának az ajánlási kód megadását követő 60 napon belül rendelnie
kell egy fizikai Revolut <18-kártyát.
Ha a Promóciós Időszak végéig teljesülnek a fenti feltételek, az Ajánló és az Ajánlásfogadó
egyaránt megkapja a Jutalmat. A Jutalmat a fizikai Revolut <18-kártya megrendelését követő 5
munkanapon belül jóváírjuk az Ajánló és az Ajánlásfogadó Revolut <18-alszámláján, valamint a
szülő/gyám Revolut-számláján.
Egy Ajánló évente legfeljebb tíz személynek ajánlhatja a szolgáltatást. Ha az Ajánló ajánlási
kódját már tíz különböző Ajánlásfogadó megadta, akkor az Ajánló az adott évben már nem
jogosult több Jutalomra.

Hogyan jut hozzá az Ajánlásfogadó a Jutalomhoz?

Ahhoz, hogy az Ajánló és az Ajánlásfogadó egyaránt megkapja a Jutalmat, az Ajánlásfogadónak
teljesítenie kell a jelen Feltételekben meghatározott jogosultsági kritériumokat.
Az ajánlást csak új Revolut <18-felhasználóknak lehet elküldeni. Ha az Ajánlásfogadó már
használja a Revolut <18 szolgáltatást, volt már fiókja, vagy a múltban már elindította a
regisztrációs folyamatot, akkor nem tekinthető új felhasználónak, és így nem jogosult a
részvételre.

Miután az Ajánlásfogadó megkapja az Ajánló meghívóját, amelyben javasolja, hogy regisztráljon
a Revolut <18 szolgáltatásra, az Ajánlásfogadónak először le kell töltenie a Revolut <18 appot a
megfelelő alkalmazás-áruházból. Amikor az Ajánlásfogadó letölti, majd megnyitja a Revolut <18
appot, a rendszer a Revolut <18-számla regisztrációs folyamatára irányítja. Az Ajánlásfogadónak
el kell indítania a regisztrációt a Revolut <18-ra.

Az Ajánlásfogadónak meg kell adnia bizonyos alapvető azonosító adatokat, valamint az Ajánlótól
kapott egyedi ajánlási kódot. Ezt követően megnyílik egy képernyő, ahol az Ajánlásfogadó
megkérheti a szülőjét/gyámját, hogy aktiválja és hagyja jóvá a Revolut <18-számlát, amelyre az
Ajánlásfogadó regisztrált. Ha az Ajánlásfogadó szülőjének/gyámjának nincs személyes Revolut-



számlája, az Ajánlásfogadó szülőjének/gyámjának számlát kell nyitnia, és végig kell mennie a
beléptetési folyamaton a Revolutnál. Csak ezt követően hagyhatja jóvá a számlát a Revolut
appban.

Az Ajánlásfogadó szülőjének/gyámjának az ajánlási kód megadásától számított 60 napon belül
meg kell nyitnia a Revolut app <18 részét, és rendelnie kell egy fizikai Revolut <18-kártyát az
Ajánlásfogadónak.

Ha a Promóciós Időszak végéig teljesülnek a fenti feltételek, az Ajánló és az Ajánlásfogadó
egyaránt megkapja a Jutalmat. A Jutalmat a fizikai Revolut <18-kártya megrendelését követő 5
munkanapon belül jóváírjuk az Ajánló és az Ajánlásfogadó Revolut <18-alszámláján, valamint a
szülő/gyám Revolut-számláján.
Az Ajánló és az Ajánlásfogadó nem kapja meg a Jutalmat (vagy ha már kifizettük a Jutalmat,
levonjuk a számlájukról), ha az Ajánló vagy az Ajánlásfogadó szülője/gyámja végrehajtást
követően visszavonja valamelyik fenti műveletet. Ilyen például, ha az Ajánlásfogadó
szülője/gyámja visszamondja a Revolut <18-kártyát, mielőtt megérkezne.

További jogi információk

1. A Promóció szervezője és biztosítója: az Egyesült Királyság lakói számára a Revolut Ltd
(székhely: 7 Westferry Circus, London, E14 4HD), Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország,
Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország,
Izland, Írország, Lettország, Litvánia, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Románia, Szlovénia,
Spanyolország és Svédország lakói számára a Revolut Bank UAB (székhely: Konstitucijos ave.
21B, 08130 Vilnius, Litván Köztársaság).

2. Jogunkban áll bármikor felfüggeszteni vagy megszüntetni a Promóciót, ha észszerű indokok
alapján úgy véljük, hogy visszaélnek a Promócióval, vagy a Promóció negatívan befolyásolja a
Revolut cégértékét vagy megítélését. Ezt egyes személyeknél vagy az egész Promócióra
vonatkozóan egyaránt megtehetjük. Ha úgy gondolod, hogy a Promóció keretében jogosult
vagy Jutalomra, amelyet a Promóció idő előtti felfüggesztése vagy megszüntetése miatt
nem kaptál meg, fordulj az ügyfélszolgálathoz.

3. A Promóciót vagy a jelen Feltételeket bármikor, előzetes értesítés nélkül is megszüntethetjük
vagy módosíthatjuk. A Feltételek megszüntetése és módosítása nem befolyásolja a jogaidat,
ha már részt vettél a Promócióban.

4. Fenntartjuk a jogot, hogy visszavonjuk a Jutalmat, ha csalárd módon jutottál hozzá, vagy ha
a Jutalom megszerzéséhez megszegted a Revolut-számládra vonatkozó feltételeket, vagy ha
tudomásunkra jut, hogy nem tartottad be a jelen Feltételeket. Úgy tekintjük, hogy
hozzájárultál a Jutalom visszavonásához, és jóváhagytad a kapcsolódó tranzakciót.

5. Ha a Jutalomra való jogosultság megszerzése és a Jutalom kifizetése között vagy a Jutalom
kifizetésének esedékessége előtt az Ajánló vagy az Ajánlásfogadó szülője/gyámja lezárja
Revolut-számláját vagy a Revolut <18-alszámlát, vagy bármelyik számlát felfüggesztjük, az
Ajánló és az Ajánlásfogadó elveszíti a Jutalomra való jogosultságát.

6. Olyan, a Revolut befolyásán kívüli események is bekövetkezhetnek, amelyek hatására a
Promóció keretében elérhető Jutalom kifizetése lehetetlenné válik. A Revolut nem vállal



felelősséget a befolyásunkon kívüli események miatt bekövetkezett közvetett és közvetlen
veszteségekért.

7. A jelen Feltételeket angol nyelven tesszük közzé, és a fordítás kizárólag tájékoztató jellegű.
Ez azt jelenti, hogy a lefordított szöveg nem biztosít jogokat a számodra, és a jogi
eljárásokban kizárólag az angol nyelvű szöveg használható.

8. A Promóció egy kétoldalú kampány, amelyben mind az Ajánló, mind az Ajánlásfogadó
megkapja a Jutalmat (ha megfelelnek a jelen Feltételekben ismertetett előírásoknak).

9. A Jutalmat az Ajánlónak és az Ajánlásfogadónak is kifizetjük 5 munkanapon belül azt
követően, hogy az Ajánló regisztrált a Revolut <18-ra, megnyitotta a számláját, megrendelte
a Revolut <18-kártyát, és a jelen Feltételekben szereplő többi előírást is teljesítette.

10. A Jutalom csak a Revolut <18-számlákra vonatkozó sikeres ajánlások után jár, abban az
esetben, ha az Ajánlásfogadó a Revolut <18 új felhasználója.

11. A Revolutnak a jelen Feltételekben ismertetett kötelezettségei teljesítése érdekében kezelnie
kell az Ajánló és az Ajánlásfogadó személyes adatait. A Revolut az Ajánló és az
Ajánlásfogadó személyes adatainak feldolgozása sorána Revolut <18 adatvédelmi
tájékoztatójának megfelelően jár el.

12. Ha úgy véljük, hogy csalást valósítottál meg, vagy jelentősen visszaéltél a Promócióval,
jogosultak vagyunk saját megtenni az általunk szükségesnek ítélt lépéseket. A Promócióval
való jelentős visszaélésnek minősül például, ha a kampányt szervezel abból a célból, hogy
visszaélhess a Promócióval, és e kampány nem eredményez valódi, egyedi új Revolut-
felhasználókat. Ebben az esetben visszavonhatjuk a kifizetett Jutalmakat, és bezárhatjuk a
számládat.

13. Ha kérdésed vagy panaszod van a Promócióval kapcsolatban, fordulj az ügyfélszolgálathoz az
appon belüli csevegésen keresztül.

14. Ha a Revolut Ltd ügyfele vagy, a Promócióra Anglia jogszabályai vonatkoznak, és a
Promócióval kapcsolatos jogvitákban Anglia és Wales bíróságai illetékesek. Ha a Revolut
Bank UAB ügyfele vagy, a Promócióra Litvánia jogszabályai vonatkoznak (ettől függetlenül
élhetsz a kötelező érvényű fogyasztóvédelmi szabályokkal, amelyek a lakóhelyed szerinti
EGT-országban érvényesek), és a Promócióval kapcsolatos jogvitákban Litvánia bíróságai
illetékesek (vagy annak az EU-tagállamnak a bíróságai, ahol élsz).

https://www.revolut.com/legal/privacy-information-for-children

