
1 lipca 2022 roku połączymy Revolut Payments UAB z Revolut Bank UAB. Ta wersja naszego
regulaminu będzie obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Aby zapoznać się z regulaminem
obowiązującym przed 1 lipca 2022 roku, kliknij tutaj.

1. Dlaczego te informacje są ważne

Niniejszy Regulamin Revolut Junior określa zasady i warunki korzystania z usługi Revolut Junior.
Ponadto dokument ten zawiera kilka istotnych informacji.
Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu kont osobistych i obowiązuje on każdego
użytkownika Revolut Junior. Pamiętaj jednak, że Regulamin kont osobistych wciąż ma
zastosowanie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między Regulaminem kont osobistych a
Regulaminem Revolut Junior dokumentem wiążącym będzie niniejszy Regulamin Revolut Junior.
Jeśli zdecydujesz się skorzystać z usługi Revolut Junior, niniejszy Regulamin będzie stanowić
element porozumienia między Tobą (właścicielem konta) a nami (Revolut Bank UAB). Pomiędzy
nami a juniorem, któremu pozwolisz korzystać z konta Revolut Junior, nie zachodzi żadne
porozumienie prawne.
Aby założyć konto Revolut Junior, musisz posiadać konto osobiste Revolut. Kiedy w niniejszym
Regulaminie używamy zwrotu „Ty”, mamy na myśli właściciela konta osobistego Revolut. Kiedy
używamy zwrotu „junior”, mamy na myśli dowolnego użytkownika, który za zgodą pierwszego
rodzica (prawdopodobnie Ciebie) korzysta z konta Revolut Junior. Używając zwrotu „pierwszy
rodzic”, mamy na myśli osobę, która założyła juniorowi konto Revolut Junior. Używając zaś
zwrotu „drugi rodzic”, mamy na myśli osobę, która otrzymała od pierwszego rodzica ograniczony
dostęp do konta Revolut Junior w celu sprawowania nad nim kontroli. Jeśli jesteś pierwszym
rodzicem, a drugi rodzic nie został jeszcze wybrany, zasady i warunki niniejszego Regulaminu
odnoszące się do drugiego rodzica nie będą miały zastosowania do Ciebie ani do nikogo innego
do momentu przypisania drugiego rodzica do konta (kont) Revolut Junior.
Gdy te same warunki Regulaminu mają zastosowanie zarówno do pierwszego, jak i drugiego
rodzica, stosujemy ogólnikowy zwrot „Ty”. W przypadku, gdy te same warunki mają zastosowanie
wyłącznie do pierwszego rodzica, lub odwrotnie, sprecyzujemy do kogo dany zapis jest
skierowany.
Gdy w niniejszym Regulaminie używamy zwrotu „aplikacja Revolut”, mamy na myśli aplikację
Revolut, za pomocą której korzystasz ze swojego konta osobistego (jeśli jesteś drugim rodzicem,
mamy na myśli aplikację Revolut pierwszego rodzica). Kiedy mówimy „aplikacja Revolut Junior”,
mamy na myśli aplikację, za pomocą której juniorzy korzystają z konta Revolut Junior
pierwszego rodzica. To dwie odrębne aplikacje: nie możesz uzyskać dostępu do aplikacji Revolut
Junior, a juniorzy nie mogą uzyskać dostępu do aplikacji Revolut.
Regulamin Revolut Junior dostępny jest w aplikacji Revolut.

2. Co to jest Revolut Junior

Usługa Revolut Junior jest przeznaczona dla rodziców, którzy chcą nauczyć swoje dzieci
umiejętności finansowych i oszczędnego zarządzania pieniędzmi. Korzystanie z konta Revolut
Junior w innym celu może stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu.
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Jeśli jesteś pierwszym rodzicem, konto Revolut Junior to subkonto Twojego osobistego konta
Revolut, które oddajesz juniorowi do użytku. Ponieważ jest to subkonto Twojego konta
osobistego, ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania juniora jak za swoje własne.
Junior może za pomocą aplikacji Revolut Junior dowolnie wyświetlać transakcje realizowane
przy użyciu konta Revolut Junior. Otrzyma również powiązaną z tym kontem kartę, za pomocą
której może wydawać i wypłacać pieniądze. Dodatkowo junior otrzyma możliwość podpięcia
karty do usługi Google lub Apple Pay. Za pośrednictwem aplikacji Revolut Junior juniorzy nie
mogą wykonywać ani otrzymywać żadnych przelewów.
Jeśli jesteś pierwszym rodzicem, możesz używać aplikacji Revolut do przelewania pieniędzy na
konto Revolut Junior (lub z niego) oraz śledzenia wydatków poniesionych przez juniora.
Jeśli jesteś drugim rodzicem, możesz używać konta osobistego Revolut do przelewania
pieniędzy na konto Revolut Junior oraz śledzenia wydatków poniesionych przez juniora. Niemniej
jednak jako drugi rodzic nie będziesz w stanie wypłacić zdeponowanych na koncie Revolut Junior
środków; pierwszy rodzic zaś ma do tego nieograniczone prawo.
Zarówno pierwszy, jak i drugi rodzic może monitorować wykorzystanie karty przez juniora.
Konta Revolut Junior oraz karty można użyć wyłącznie do wydawania pieniędzy przelanych przez
pierwszego bądź drugiego rodzica (jeśli dotyczy). Gdy junior podejmie próbę płatności za
pomocą karty Revolut Junior, lecz na koncie Revolut Junior nie będzie wystarczającej ilości
środków, transakcja zostanie odrzucona, nawet jeśli środków nie zabraknie na koncie osobistym
Revolut pierwszego bądź drugiego rodzica.

3. Kto może używać konta Revolut Junior

Jeśli jesteś pierwszym rodzicem, możesz w dowolnej chwili otworzyć konto Revolut Junior,
korzystając ze swojej aplikacji Revolut. W ramach tego procesu musisz wskazać juniora,
któremu przekażesz dostęp do konta. Na nasze żądanie musisz również przekazać nam
informacje niezbędne do weryfikacji tożsamości wskazanego juniora. Juniorem może być
wyłącznie osoba w wieku od 6 do 17 lat, której jesteś opiekunem lub rodzicem i za którą
ponosisz odpowiedzialność prawną.
W przypadku większej liczby juniorów możesz utworzyć większą liczbę kont Revolut Junior; w
zależności od planu maksymalna liczba dostępnych kont Revolut Junior wynosi pięć. Z jednym
kontem Revolut Junior może być powiązany tylko jeden junior. Raz wskazanego przez Ciebie
juniora nie będzie można już zmienić.
Jak wspomniano wcześniej, jeśli jesteś pierwszym rodzicem, możesz również wyznaczyć
drugiego rodzica, który będzie miał dostęp do Twoich kont Revolut Junior. Do każdego konta
Revolut Junior może być przypisany maksymalnie jeden taki rodzic. Jeśli jesteś pierwszym
rodzicem, możesz w dowolnym momencie usunąć drugiego rodzica lub zmienić go maksymalnie
trzy razy w ciągu roku.
Jeśli jesteś pierwszym rodzicem i posiadasz kilka kont Revolut Junior, do każdego z nich możesz
przypisać innego rodzica. Jeden taki rodzic może być przypisany do maksymalnie pięciu kont
Revolut Junior (zarówno w roli pierwszego, jak i drugiego rodzica).

4. Kto jest prawnym właścicielem konta i karty Revolut
Junior



Niniejszy punkt dotyczy wyłącznie pierwszych rodziców
Ponieważ konto Revolut Junior to subkonto Twojego osobistego konta Revolut, to Ty jesteś jego
właścicielem prawnym. Pierwszy rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie wykonane
przez juniora operacje na koncie Revolut Junior.
Dotyczy to także karty Revolut Junior. Każdą kartę wydajemy Tobie — pierwszemu rodzicowi — i
to Ty upoważniasz juniora do korzystania z niej w Twoim imieniu. To Ty odpowiadasz też za nią i
za wszystkie wykonane przez juniora operacje przy użyciu tej karty.
Choć zapewniamy Ci narzędzia pomagające kontrolować korzystanie z Revolut Junior przez
Twojego juniora (uniemożliwianie wypłat z bankomatu lub zakupów online, uzupełnianie lub
wycofywanie środków), to Ty pozostajesz osobą odpowiedzialną za takie wykorzystanie.
Na mocy niniejszego Regulaminu prawa posiadają wyłącznie pierwszy rodzic (a więc Ty) oraz
firma Revolut Bank UAB. Juniorzy ich nie mają. Niniejsze porozumienie ma charakter imienny i
nie możesz przenieść żadnych wynikających z niego praw ani obowiązków na jakąkolwiek inną
osobę.

5. Jakie mam obowiązki

Niniejszy punkt dotyczy wyłącznie pierwszych rodziców
Jako prawny właściciel konta Revolut Junior i pierwszy rodzic ponosisz pełną odpowiedzialność
za to konto i za wszystkie wykonane przy jego użyciu operacje. Revolut Bank UAB nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności za sposób ani miejsce wykorzystania karty Revolut Junior przez
Twojego juniora.
Ponosisz również odpowiedzialność za:

wyjaśnienie swojemu juniorowi, jak korzystać z konta i karty Revolut Junior zgodnie z
niniejszym Regulaminem (koniecznie przed rozpoczęciem użytkowania);

zapewnienie, że junior używa Twojego konta Revolut Junior (na przykład do zakupu
określonych produktów) w sposób dla Ciebie akceptowalny;

sprawdzenie, czy na koncie Revolut Junior są wystarczające środki (w granicach rozsądku);

zapewnienie bezpieczeństwa kart Revolut Junior oraz numerów PIN i danych, a także
zablokowanie ich w przypadku ewentualnego zgłoszenia utraty lub kradzieży;

nawiązanie kontaktu w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące konta (w aplikacji
Revolut Junior nie ma obsługi klienta).

Pamiętaj, że określone w Regulaminie kont osobistych zasady korzystania z konta i karty mają
zastosowanie również w przypadku konta Revolut Junior, ponieważ jest to subkonto Twojego
konta osobistego. Musisz więc zadbać, aby sposób użytkowania konta Revolut Junior przez
Ciebie, tj. pierwszego rodzica, juniora oraz drugiego rodzica (jeśli wyznaczono) był zgodny z
Regulaminem kont osobistych.

6. Kto może używać karty Revolut Junior i w jakim celu

Jako pierwszy rodzic możesz zamówić jedną kartę Revolut Junior dla każdego konta Revolut
Junior. Z karty może korzystać wyłącznie junior, któremu przyznano dostęp do konta. Jeśli jesteś



drugim rodzicem, nie masz możliwości zamówienia karty Revolut Junior.
Zastosowanie karty Revolut Junior jest zbliżone do każdej innej karty powiązanej z kontem
osobistym Revolut; można ją wykorzystać do zakupów online lub w sklepach stacjonarnych oraz
do wypłat z bankomatu. Funkcje te możesz w każdej chwili włączyć lub wyłączyć z poziomu
aplikacji Revolut, niezależnie, czy jesteś pierwszym czy drugim rodzicem.
Kartę Revolut Junior można również połączyć z usługą Apple lub Google Pay. Oznacza to, że
Twój junior, oprócz płacenia kartą fizyczną, będzie mógł korzystać z niej za pośrednictwem
urządzenia z systemem iOS lub Android. Pamiętaj o tym, jeśli z jakiegokolwiek powodu
zdecydujesz się odebrać kartę swojemu juniorowi. Jeśli chcesz uniemożliwić mu korzystanie z
karty, zablokuj ją w aplikacji Revolut.
W celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa karty Revolut Junior blokujemy
usługodawców, którzy naszym zdaniem nie są odpowiedni dla osób niepełnoletnich, na przykład
sprzedawców alkoholu, papierosów i produktów hazardowych. W tym celu sprawdzamy rodzaj
działalności usługodawcy (tzw. kod akceptanta kart płatniczych MCC), a nie szczegóły
konkretnego produktu zakupionego za pomocą karty Revolut Junior. Oznacza to, że karty
Revolut Junior nie uniemożliwiają na przykład kupna alkoholu w supermarkecie (ponieważ
kategoria „supermarket” nie podlega ograniczeniom) czy u usługodawcy z niepoprawnie
zarejestrowanym rodzajem działalności. Sprawdzamy kod akceptanta kart płatniczych MCC w
celu blokowania określonych typów usługodawców tylko w momencie przetwarzania danej
transakcji. Gdy wyłączymy danego usługodawcę, nie będzie możliwości jego przywrócenia.

7. Czy mogę używać konta Revolut Junior w więcej niż jednej
walucie

Konta Revolut Junior możesz prowadzić jedynie w bazowej walucie swojego konta osobistego
Revolut. Zwykle jest to waluta kraju, gdzie znajduje się adres konta osobistego pierwszego
rodzica. Przelewać pieniądze na konta Revolut Junior możesz wyłącznie w tej samej walucie.
Jeśli jesteś drugim rodzicem, również możesz wysyłać pieniądze na konto Revolut Junior
wyłącznie w walucie bazowej konta osobistego pierwszego rodzica.
Jeśli Ty lub Twój junior użyjecie karty Revolut Junior do zakupów w walucie innej niż waluta
bazowa konta osobistego pierwszego rodzica, dokonamy przeliczenia tej waluty tak samo, jak w
przypadku standardowej transakcji na koncie osobistym Revolut.

8. Czy na koncie Revolut obowiązują jakieś opłaty lub limity

Otwarcie konta Revolut Junior jest bezpłatne.
Karta Revolut Junior podlega standardowym opłatom Revolut za dostawę (patrz: Opłata za
dostawę kart Revolut). Korzystanie z konta Revolut Junior podlega takim samym opłatom jak w
przypadku konta osobistego Revolut z wyjątkiem poniższych:

limit bezpłatnych wypłat z bankomatu jest niższy. Wypłaty z bankomatu są bezpłatne do 40
EUR miesięcznie (dla każdej karty z osobna). Po przekroczeniu tej kwoty obowiązuje opłata w
wysokości 2%;
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limit bezpłatnej wymiany walut jest niższy. Opłata za wymianę obowiązuje w przypadku
każdej wymiany walut w kwocie powyżej 250 EUR miesięcznie (dla każdego konta Revolut
Junior).

Użytkowanie konta Revolut Junior wiąże się również z limitami, które nie mają zastosowania w
przypadku konta osobistego Revolut. Limity te odnoszą się do każdego konta Revolut Junior z
osobna, a nie do wszystkich prowadzonych kont:

w danym roku można przelać na konto Revolut Junior łącznie 7200 EUR, a w danej chwili
może się na nim znajdować tylko 6000 EUR;

dziennie z bankomatu można wypłacić tylko 120 EUR. Limit dziennych wypłat z bankomatu to
trzy, a tygodniowych — sześć;

jednorazowa płatność przy użyciu karty Revolut Junior nie może przekraczać kwoty 1200
EUR, a dzienny limit transakcji kartą wynosi 15.

Wszelkie inne obowiązujące limity lub ograniczenia zostaną wyświetlone w aplikacji Revolut.

9. Co się dzieje, gdy saldo Revolut Junior jest ujemne

Podobnie jak w przypadku konta osobistego na koncie Revolut Junior nie można mieć ujemnego
salda. Niemniej jednak w nielicznych przypadkach może się tak zdarzyć, na przykład ze względu
na brak środków na pokrycie należnych nam opłat lub transakcję offline.
W takim przypadku poprosimy Cię — pierwszego rodzica — o uzupełnienie ujemnego salda.
Jeśli tego nie zrobisz, przelejemy równowartość salda ujemnego z Twojego konta osobistego
Revolut na zadłużone konto Revolut Junior. Jeśli w wyniku tej operacji na Twoim koncie
osobistym Revolut również powstanie ujemne saldo, wówczas stosuje się Regulamin kont
osobistych.

10. Jak zamknąć lub anulować konto lub kartę Revolut Junior

Jeśli jesteś pierwszym rodzicem i chcesz w dowolnej chwili zrezygnować z konta Revolut Junior,
możesz:

zablokować lub anulować kartę Revolut Junior w aplikacji Revolut;

wypłacić część lub całość pieniędzy na swoje konto osobiste Revolut.

Jeśli chcesz zamknąć konto Revolut Junior na stałe, przejdź w aplikacji Revolut do ustawień
Junior lub skontaktuj się z naszą obsługą klienta. Z chwilą zamknięcia konta wszelkie
zgromadzone na nim środki wrócą na konto osobiste pierwszego rodzica, a powiązana karta
Revolut Junior zostanie anulowana. Pamiętaj, że zasady zamknięcia konta zawarte w naszym
Regulaminie kont osobistych dotyczą również konta Revolut Junior.
Jeśli jesteś drugim rodzicem, w momencie zamknięcia konta Revolut Junior wszelkie
zgromadzone na nim środki zostaną zwrócone pierwszemu rodzicowi, a nie Tobie.
Co się stanie, gdy junior skończy 18 lat?
Kiedy junior skończy 18 lat, będzie mógł w dalszym ciągu korzystać z konta Revolut Junior do
ukończenia 19. roku życia lub wygaśnięcia karty, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Po



ukończeniu 18 lat nie wydamy juniorowi nowej karty.
Kiedy junior skończy 18 lat, będzie mógł zarejestrować się w celu utworzenia konta osobistego
Revolut. W takim przypadku poproś nas o zamknięcie konta Revolut Junior i anulowanie
powiązanej z nim karty..
Co się stanie, gdy rodzic zamknie swoje konto osobiste Revolut?
Ponieważ Konto Revolut Junior jest subkontem konta osobistego Revolut pierwszego rodzica,
zamknięcie osobistego konta Revolut oznacza zamknięcie Konta Revolut Junior. Gdy konto
osobiste Revolut zamknie drugi rodzic, konto Revolut Junior pozostanie otwarte.

11. Co się stanie, jeśli zmienię kraj zamieszkania

Jeśli jesteś pierwszym rodzicem i planujesz przeprowadzkę do innego kraju, skontaktuj się z
nami. Możemy Cię poprosić o przekazanie informacji potrzebnych do sprawdzenia dostępności
usługi Revolut Junior. W przypadku ograniczonej dostępności może zajść konieczność
zamknięcia konta Revolut Junior. Pamiętaj również, że w nowym kraju zamieszkania mogą
obowiązywać inne opłaty za korzystanie z konta Revolut Junior.

12. Odrobina przepisów

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Twojego juniora
Niniejszy punkt dotyczy wyłącznie pierwszych rodziców
W celu świadczenia usług w ramach niniejszego porozumienia musimy poprosić Cię o
przekazanie danych dotyczących Twojego juniora. Zgodnie z przepisami o ochronie danych
jesteśmy „administratorem” danych osobowych Twojego dziecka. Bardziej szczegółowe
informacje na temat ogólnego sposobu wykorzystania przez nas danych osobowych znajdziesz
w naszej Polityce prywatności.
Mamy również odrębną Politykę prywatności Revolut Junior — poproś swojego juniora, aby ją
przeczytał i pomóż mu ją zrozumieć. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci, które na
mocy przepisów o zachowaniu prywatności i ochronie danych osobowych mogą udzielać
własnej zgody na ich przetwarzanie. W poszczególnych krajach UE prawo to obejmuje dzieci w
wieku od +13 lat do +16 lat. W szczególnych okolicznościach, jeżeli tak wynika z przepisów,
możemy poprosić dziecko we wspomnianym przedziale wiekowym o udostępnienie niektórych
jego danych osobowych oraz o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.
Akceptując niniejszy Regulamin, udzielasz nam zgody na gromadzenie, przetwarzanie i
przechowywanie danych osobowych swojego juniora w celu świadczenia Wam usług. W świetle
prawa o ochronie danych. Nie narusza to żadnych praw i obowiązków wynikających z przepisów
o ochronie danych osobowych, zarówno Twoich, Twojego juniora, jak i naszych.
Zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych swojego dziecka możesz cofnąć,
zamykając konto Revolut Junior; wycofasz tym samym swoją zgodę na warunki i zasady
niniejszego Regulaminu. Niemniej jednak w mocy pozostanie porozumienie pomiędzy Tobą a
nami w odniesieniu do prowadzonego przez Ciebie konta osobistego Revolut.
Jeśli wycofasz zgodę na warunki i zasady niniejszego Regulaminu, przestaniemy wykorzystywać
dane twojego Juniora w celu realizacji naszych usług, ale możemy być zmuszeni do zachowania
ich z przyczyn określonych przepisami prawa.
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13. Inne

Pamiętaj, że jeżeli z niniejszego Regulaminu nie wynika inaczej, podczas korzystania z usługi
Revolut Junior obowiązuje Cię Regulamin kont osobistych. Wszelkie prawa więc, które na mocy
Regulaminu kont osobistych przysługują zarówno Tobie, jak i nam, dotyczą także użytkowania
konta Revolut Junior. Dlatego też niniejszy Regulamin Revolut Junior i nasz Regulamin kont
osobistych należy czytać i rozumieć jako całość.


