
1. Waarom deze informatie belangrijk is

In dit document vind je de algemene voorwaarden die van toepassing zijn wanneer je Revolut
Pro gebruikt. We noemen het de "Pro-voorwaarden".
Deze Pro-voorwaarden zijn van toepassing in aanvulling op onze Persoonlijke voorwaarden en
andere toepasselijke algemene voorwaarden wanneer je ervoor kiest om Revolut Pro te
gebruiken. Onze Persoonlijke Voorwaarden en onze Overeenkomst voor
betalingsverwerkingsdiensten (die we onze "Betalingsverwerkingsvoorwaarden" noemen) zijn
ook nog steeds van toepassing, omdat veel van de diensten die we leveren op onze Persoonlijke
en Pro-rekeningen hetzelfde zijn. Deze Pro-voorwaarden beschrijven de aanvullende dingen die
je moet weten wanneer je Pro gebruikt. Als er een tegenstrijdigheid is tussen de Persoonlijke
voorwaarden en deze Pro-voorwaarden, dan gelden deze Pro-voorwaarden voor je gebruik van
Revolut Pro. Als je verwachtte dat iets onder deze Pro-voorwaarden zou vallen, maar dit niet het
geval is, controleer dan in plaats daarvan de Persoonlijke voorwaarden of de Voorwaarden voor
betalingsverwerking.
Als je Revolut Pro gebruikt, zijn deze Pro-voorwaarden een onderdeel van de wettelijke
overeenkomst tussen jou (de rekeninghouder) en ons (Revolut Bank UAB, een bedrijf opgericht
in de Republiek Litouwen met ondernemingsnummer 304580906 en waarvan de statutaire zetel
en het hoofdkantoor gevestigd zijn te Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, de Republiek
Litouwen).

2. Wat is Revolut Pro?

Met Revolut Pro kun je snel en eenvoudig een rekening aanmaken om je zakelijke of
bijklusfinanciën te beheren, allemaal met je retail-app van Revolut.
Revolut Pro is vergelijkbaar met ons “Revolut Business”-product. Het verschil is dat Revolut Pro
toegankelijk is via je bestaande persoonlijk Revolut-rekening via de retail-app, terwijl ons Revolut
Business-product een afzonderlijke rekening is die je opent via onze Revolut Business-app en
ons platform (we noemen dit het "Dashboard").
Je Revolut Pro-rekening is hetzelfde type rekening als je bestaande persoonlijke Revolut-
rekening. Alle beschrijvingen die we van je rekening verstrekken, hoe onze diensten werken en
jouw en onze rechten in onze persoonlijke voorwaarden, zijn ook van toepassing wanneer je
Revolut Pro gebruikt. Deze Pro-voorwaarden beschrijven niet alles wat je moet weten wanneer
je Revolut Pro gebruikt. Ze leggen alleen de extra dingen uit die je moet weten in aanvulling op
onze Persoonlijke voorwaarden.

3. Kan ik een Revolut Pro-rekening openen?

Je kunt een Revolut Pro-rekening openen als je:
● een persoonlijke Revolut-rekening hebt;
● een zelfstandig en ‘natuurlijk’ persoon bent (dus geen bedrijf);
● je je Revolut Pro-rekening alleen voor zakelijke doeleinden gebruikt; en
● je onze onboardingcontroles succesvol doorloopt.
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Je moet deze dingen ook blijven doen nadat je je Revolut Pro-rekening hebt geopend. Als je dat
niet doet, moeten we je rekening misschien sluiten. Soms moeten we extra controles uitvoeren
voordat we je aanvullende diensten kunnen laten gebruiken die beschikbaar zijn voor Revolut Pro
en die je nog niet eerder hebt gebruikt. Dit is het geval voor ons betalingsverwerkingsproduct en
we leggen wat meer uit over deze diensten en welke controles we eerst moeten uitvoeren in de
Voorwaarden voor betalingsverwerking.
Een zelfstandig natuurlijk persoon is een persoon die als zelfstandige een bedrijfsactiviteit
uitoefent. Ze worden soms een “freelancer” of een “eenmanszaak” genoemd. Een natuurlijk
persoon zijn betekent gewoon dat je een echt mens bent, en niet een opgericht bedrijf.
Als je op zoek bent naar een eenvoudige rekening om je zelfstandige- of bijklusfinanciën naast
je persoonlijke rekening te beheren, dan is Revolut Pro waarschijnlijk iets voor jou. Als je bedrijf
groeit of als je meer functies nodig hebt, moet je in plaats daarvan mogelijk een Revolut
Business-rekening openen.
Je kunt geen Revolut-rekening openen of aanhouden als je een bedrijf hebt of een activiteit
uitoefent die verband houdt met het volgende:
● pornografie;
● wapens;
● handel in edele metalen, stenen of kunst;
● het runnen van een veilinghuis;
● cashback-diensten;
● chemicaliën en gerelateerde producten;
● speelhallen met videogames;
● handel in cryptovaluta;
● verkoop van tweedehands auto‘s;
● binaire opties of gokken;
● schuldinning; of
● handel in prime-bankgaranties, obligaties, kredietbrieven of leningen op middellange termijn.
Wij kunnen het openen en aanhouden van je Revolut-rekening afwijzen als je je met andere
zaken of activiteiten bezighoudt waar wij ons niet prettig bij voelen. We kunnen ook beperkingen
toepassen op je Pro-rekening, waarover we je zullen vertellen voordat deze wordt geopend.

4. Hoe meld ik me aan voor een Revolut Pro-rekening?

Om je aan te kunnen melden voor Revolut Pro, moet je een bestaande persoonlijke Revolut-
rekening hebben (en blijven hebben).
Als dat het geval is, kun je je aanvraag voor Revolut Pro indienen in de app. Mogelijk moet je ons
aanvullende informatie verstrekken, hetzij op het moment dat je ons vraagt om je Pro-rekening
te openen, hetzij daarna. We zullen je aanvraag beoordelen en beslissen of je in aanmerking
komt voor een Revolut Pro-rekening. We kunnen bijvoorbeeld mogelijk geen bedrijven
accepteren van de markt of sector waarin je actief bent. Normaal gesproken nemen we
onmiddellijk een beslissing in de app, maar soms kan onze beslissing langer duren.
We kunnen onze beslissing op elk moment ongedaan maken en je Revolut Pro-rekening sluiten
als we van mening zijn dat je niet langer in aanmerking komt voor een Revolut Pro-rekening.
Vergeet niet dat Revolut Pro alleen beschikbaar is voor zelfstandigen en natuurlijke personen
(geen bedrijven) en dat het alleen voor zakelijke doeleinden kan worden gebruikt. Zie sectie 3
van deze Pro-voorwaarden voor meer informatie.
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Verder zijn de delen van onze Persoonlijke Voorwaarden die beschrijven wanneer we je toestaan
om een rekening te openen (of te sluiten) van toepassing wanneer je een Pro-rekening
aanvraagt.

5. Hoe voeg ik geld toe aan, of neem ik geld op van, mijn Revolut Pro-

rekening?

Je Revolut Pro-rekening is hetzelfde type rekening als je bestaande persoonlijke Revolut-
rekening. Het is echter een aparte rekening. Het heeft een apart saldo, een eigen
rekeningnummer, een eigen transactiegeschiedenis en is afzonderlijk toegankelijk in de app.
Je kunt geld toevoegen aan Revolut Pro-rekening van je persoonlijke Revolut-rekening. Je kunt je
Revolut Pro-rekening ook rechtstreeks opwaarderen vanuit de externe bronnen die we
beschikbaar stellen in de app.
Je kunt geld opnemen van je Revolut Pro-rekening met behulp van je Revolut Pro-kaart, door
een uitgaande betaling uit te voeren of door geld over te schrijven naar je persoonlijke Revolut-
rekening.
Aangezien je je Pro-rekening alleen mag gebruiken voor zakelijke uitgaven (en je persoonlijke
rekening niet kunt gebruiken voor zakelijke uitgaven), houden we deze saldi apart. Dit betekent
dat als er geen geld meer staat op je Pro-rekening, alle betalingen die je probeert uit te voeren
op je Pro-rekening mislukken, zelfs als je nog steeds geld op je Persoonlijke rekening hebt staan
(en omgekeerd geldt hetzelfde).
Verder zijn de delen van onze Persoonlijke Voorwaarden die onze diensten voor het toevoegen
aan of opnemen van je Pro-rekening beschrijven van toepassing wanneer je geld toevoegt aan
of opneemt van je Pro-rekening.

6. Voor welk soort transacties kun je een Revolut Pro-rekening gebruiken?

Revolut Pro is voor je zaken of bijklussen. Het kan alleen worden gebruikt voor zakelijke
doeleinden. Dit betekent dat je je Revolut Pro-rekening of Pro-kaart niet kunt gebruiken voor
persoonlijke transacties (en je kunt je persoonlijke rekening ook niet gebruiken voor zakelijke
transacties).
Door een Revolut Pro-rekening te openen, ga je ermee akkoord dat:
● je je Revolut Pro-rekening alleen voor zakelijke (en niet voor persoonlijke) doeleinden gebruikt.
● Als we je een Pro-kaart uitgeven voor gebruik op je Revolut Pro-rekening, gebruik je die kaart
alleen voor zakelijke (en niet voor persoonlijke) uitgaven.
● Je mag ook geen van deze dingen doen op je persoonlijke rekening als ze betrekking hebben
op zakelijke activiteiten.
Als je een van deze dingen doet, kunnen we je Pro-rekening sluiten.
Verder zijn de delen van onze Persoonlijke Voorwaarden die onze diensten voor transacties op je
Pro-rekening beschrijven van toepassing wanneer je transacties uitvoert op je Pro-rekening.
Je kunt je Pro-rekening ook gebruiken om toegang te krijgen tot andere aanvullende diensten,
zoals ons betalingsverwerkingsproduct dat onder de Voorwaarden voor betalingsverwerking valt.
Als we accepteren dat je dit product kunt gebruiken, kun je Revolut gebruiken om betalingen te
accepteren van mensen die je goederen of diensten kopen die deel uitmaken van je zakelijke
activiteiten.
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7. Welke kosten zijn van toepassing op Revolut Pro?

Er zijn geen kosten verbonden aan het openen of aanhouden van een Revolut Pro-rekening.
Zolang je een bestaande Persoonlijk rekening hebt dat in aanmerking komt voor Pro, kun je
gratis een Pro-rekening openen.
De kosten die gelden voor het gebruik van je Pro-rekening zijn dezelfde als de kosten die gelden
voor het gebruik van je persoonlijke rekening. Deze kosten zijn afhankelijk van het type
persoonlijke rekening dat je hebt. Als het bijvoorbeeld £/€/1 (of je lokale valuta) kost om een
bepaald type betaling van op je persoonlijke rekening te verzenden, kost dit hetzelfde bedrag op
je Pro-rekening. Alle transacties op je Pro-rekening tellen ook mee voor eventuele limieten op je
persoonlijke rekening. Ga voor meer informatie naar de Pagina vergoedingen die van toepassing
is op je persoonlijke rekening. Op deze Pagina vergoedingen vind je ook de vergoedingen die van
toepassing zijn met betrekking tot je gebruik van het betalingsverwerkingsproduct dat onder de
Voorwaarden voor betalingsverwerking valt.
De enige keer dat je een andere vergoeding betaalt voor het gebruik van je Pro-rekening is
wanneer je een Pro-kaart bestelt. De kosten van deze kaart en eventuele leveringskosten worden
in de app weergegeven voordat je akkoord gaat met het bestellen van een kaart. Je Pro-kaart
telt niet mee voor de kaartlimiet van je Persoonlijke plan.

8. Hoe verdien ik cashback met Revolut Pro?

Je kunt cashback verdienen wanneer je voor je bestedingen betaalt met je speciale Revolut Pro-
kaart.
Je verdient 1% cashback op elke binnenlandse of internationale transactie die je met je Revolut-
kaart uitvoert, behalve voor transacties bij uitgesloten handelaren of transacties in contanten.
Je verdient geen cashback op uitgesloten handelaren. Uitgesloten handelaren zijn handelaren
met de volgende merchant category codes (MCC's), oftewel "handelaarscategoriecode" (dit zijn
codes die worden gebruikt op netwerken van kaartsystemen om de aard van het bedrijf van een
handelaar te bepalen). De uitgesloten MCC's zijn:
● 4829: Overschrijvingen
● 6010 en 6011: Uitbetalingen in contanten
● 6012: Merchandise en diensten - Financiële instellingen voor klanten
● 6050 en 6051: Quasi-contanten
● 6211: Brokers en handelaren in effecten
● 6540: Financieringstransacties op het punt van interactie
Je verdient geen cashback op contante transacties. Dit houdt in elke aankoop die geen echte
aankoop is van goederen of diensten (kaarttransacties naar betalingsdienstaanbieders, gokken,
aanbieders van cadeaubonnen of valutawisseldiensten, geldoverschrijvingen, financiële of
beleggingsdiensten of soortgelijke transacties zijn bijvoorbeeld niet geldig).
Vergeet niet dat je je Revolut Pro-rekening alleen voor zakelijke doeleinden mag gebruiken. Dit
geldt ook voor je Revolut Pro-kaart; deze mag alleen worden gebruikt voor zakelijke uitgaven. Als
je je Pro-kaart gebruikt voor persoonlijke uitgaven, kunnen we eventuele cashback die je hebt
ontvangen terugdraaien en zowel je Retail- als Pro-rekeningen sluiten.
We kunnen je geen cashback geven als dit in strijd is met een wet of regelgeving.
Je gaat ermee akkoord dat we elke cashback die je ontvangt kunnen terugdraaien als:
● de betaling waarvoor je cashback hebt ontvangen aan je wordt terugbetaald;
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● je de cashback op onrechtmatige wijze verkregen hebt; of
● je deze overeenkomst inzake het ontvangen van de cashback niet hebt nageleefd.
Als we het bedrag van de cashback niet van je rekening kunnen terugvorderen, blijf je ons het
relevante bedrag verschuldigd. We kunnen het bedrag terugvorderen van een opgeslagen kaart
of ons recht op verrekening uitoefenen. We kunnen ook juridische stappen ondernemen om het
bedrag dat je aan ons verschuldigd bent terug te vorderen. Als we dat doen, moet je mogelijk
onze redelijke kosten hiervoor betalen.

9. Juridische zaken

Je betalingen verwerken
Af en toe zijn we verplicht om te verzekeren dat je activiteiten en informatie aan de
voorschriften blijven voldoen en worden bijgewerkt. Dit kan gebeuren als gevolg van een
gebeurtenis of als onderdeel van periodieke beoordelingen. Als onderdeel hiervan kan het nodig
zijn om je rekening of een betaling erop te pauzeren totdat deze beoordelingen zijn voltooid.
Mogelijk moeten we je ook om informatie vragen om onze beoordeling te ondersteunen. Om
eventuele ongemak voor je te beperken, verzoeken wij je om ons tijdig alle vereiste informatie te
verstrekken.

Je rekening sluiten
Je kunt je Revolut Pro-rekening op elk moment sluiten in de app. Als je je Pro-rekening sluit,
wordt je persoonlijke rekening niet gesloten. Het betekent echter wel dat je de toegang tot
andere diensten met betrekking tot je Pro-rekening verliest, zoals ons
betalingsverwerkingsproduct.
Wij kunnen ook je Revolut Pro-rekening sluiten, maar alleen als je de Pro-voorwaarden of onze
persoonlijke voorwaarden schendt, of als we een andere wettelijke reden hebben om dit te doen.
Als we dat doen, wordt het geld op je Pro-rekening teruggestort op je persoonlijke rekening
(tenzij we het geld moeten aanhouden om beoordelingen te voltooien) en verlies je de toegang
tot andere diensten met betrekking tot je Pro-rekening, zoals het betalingsverwerkingsproduct.
We sluiten ook je Revolut Pro-rekening als we je persoonlijke rekening moeten sluiten.

De rest
Vergeet niet dat onze persoonlijke voorwaarden en de voorwaarden voor betalingsverwerking ook
gelden voor je gebruik van Revolut Pro, behalve als die uitdrukkelijk zijn gewijzigd in deze Pro-
voorwaarden. Dit betekent dat alle rechten die jij en wij hebben onder onze persoonlijke
voorwaarden en de voorwaarden voor betalingsverwerking ook gelden voor je gebruik van
Revolut Pro. Daarom moet je deze Pro-voorwaarden, onze persoonlijke voorwaarden en de
voorwaarden voor betalingsverwerking als één geheel lezen.
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