
1. A jelen kockázatvállalási tájékoztató relevanciája

A Revolut Bank UAB fizetésfeldolgozási szolgáltatásokra vonatkozó megállapodás szerint a
fizetésfeldolgozási szolgáltatásokra további, egy adott fizetéstípussal vagy fizetési móddal
kapcsolatos feltételek vonatkozhatnak. Ez a megállapodás a „Pay with Revolut Checkout”
fizetési módra vonatkozó további általános szerződési feltételeket ismerteti. Ezeket „Checkout-
feltételeknek” nevezzük (vagy csak „Feltételeknek”).

Nem használhatod a Pay with Revolut Checkout szolgáltatást fizetések fogadására, amíg nem
kötsz fizetésfeldolgozási szolgáltatásokra vonatkozó megállapodást a Revolut Bank UAB
vállalattal.

Ezek a Feltételek azokra a kereskedésekre vonatkoznak, amelyek a Pay with Revolut Checkout
szolgáltatást használják fizetések fogadásához („Kereskedések” vagy „te”). A feltételek nem
vonatkoznak azokra a felhasználókra, akik fizetésre használják a Pay with Revolut Checkout
szolgáltatást (őket „Ügyfeleknek” nevezzük).

2. Mi az a Pay with Revolut Checkout?

A Pay with Revolut Checkout egy „gyors fizetési” szolgáltatás, amellyel az Ügyfelek menthetik
az online fizetésekhez használt adatokat. Az Ügyfelek így gyorsabban és egyszerűbben
fizethetnek a Kereskedéseknek.

Az Ügyfelek a következők adatokat menthetik:
● Név.
● Születési dátum
● Szállítási cím és mód
● Kapcsolatfelvételi adatok (például telefonszám és e-mail-cím)
● A fizetéshez használt kártya, bankszámla vagy fizetési mód adatai, beleértve a számlázási
címet
(Együttesen „Checkout-információk”.)

A Pay with Revolut Checkout nem fizetési mód és nem fizetési szolgáltatás. Az Ügyfelek által a
Pay with Revolut Checkout szolgáltatásban mentett információk használatával indított fizetések
feldolgozására azok a feltételek vonatkoznak, amelyeket elfogadtál az adott fizetési mód
elfogadására vonatkozóan.

3. Ki jogosult a Pay with Revolut Checkout használatára?



Bárki, aki fizetésfeldolgozási szolgáltatásokra vonatkozó megállapodást kötött a Revolut Bank
UAB-vel, jogosult a Pay with Revolut Checkout használatára, és fizetési módként kínálhatja fel a
szolgáltatást az általa fogadott tranzakciók során.

4. A Checkout-információk használata

Amikor elérhetővé tesszük az Ügyfelek számára a Pay with Revolut Checkout szolgáltatást, te
és mi is egymástól független adatkezelőként járunk el a Checkout-információk kapcsán. A
Fizetésfeldolgozási szolgáltatásokra vonatkozó megállapodásban leírt körülmények között
azonban változatlanul adatfeldolgozóként járunk el a te nevedben.

Ha olyan módon építed be a Pay with Revolut Checkout szolgáltatást a webhelyedre, hogy
átadsz nekünk bizonyos Checkout-információkat (például az Ügyfél nevét és a szállítási címet),
akkor kijelented, hogy az adatvédelmi törvények értelmében jogosult vagy megadni nekünk
ezeket az információkat.

Mi abból a célból adjuk át neked a Checkout-információkat, hogy fel tudd dolgozni az Ügyfelek
tranzakcióit. A Checkout-információkat kizárólag az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően és
a hatályos adatvédelmi törvények betartásával használhatod.

5. Ügyfelekkel kapcsolatos vitákra vonatkozó küszöbértékek

Figyelemmel kísérjük, felülvizsgáljuk, és rendszeresen ellenőrizzük azokat a Kereskedéseket,
amelyekkel szemben túlzott számú panasz érkezik az Ügyfelek részéről, vagy más, az Ügyfelek
számára káros jelek figyelhetők meg a Revolut Checkout szolgáltatás kapcsán (együttesen:
„Ügyfélviták”).

Ha az ügyfélviták összes tranzakcióhoz viszonyított arányát elfogadhatatlannak találjuk, akkor
felveszünk téged a megfigyelési programba. A megfigyelési program részeként ellátunk egy
kiigazítási tervvel, amelyet követned kell, ha továbbra is szeretnéd megkapni a Checkout-
információkat a Pay with Revolut Checkout használatához.

6. Mikor módosíthatjuk a jelen feltételeket?

A jelen Feltételeket a következő okokból módosíthatjuk:
● Ha úgy véljük, hogy ez megkönnyíti a feltételek megértését, vagy nagyobb segítséget jelent
neked
● Hogy tükrözzék üzleti tevékenységünket, különösen, ha a módosítás azért szükséges, mert
valamely pénzügyi rendszer vagy technológia rendelkezésre bocsátásának módja megváltozott
● A ránk vonatkozó jogi vagy szabályozási követelmények tükrözése érdekében



● Az üzleti tevékenységünkkel kapcsolatos költségek változásának tükrözése érdekében
● Mert módosítást végzünk a Pay with Revolut terméken

Rendszerint a módosítás előtt 30 nappal értesítünk a Revolut appon vagy e-mailen keresztül.
Bizonyos esetekben, ha a módosítás előnyös, előfordulhat, hogy a módosítást azonnal
alkalmazzuk, amelyről aztán tájékoztatunk.


