1. Dlaczego te informacje są istotne
Niniejszy dokument określa zasady, które obowiązują podczas korzystania z Revolut Pro.
Nazywamy go „Regulaminem usługi Pro”.
Niniejszy Regulamin usługi Pro obowiązuje jako uzupełnienie naszego Regulaminu kont
osobistych oraz wszelkich innych regulaminów, które obowiązują, gdy zdecydujesz się na
korzystanie z Revolut Pro. Nasz Regulamin kont osobistych i nasza Umowa dotycząca
świadczenia usług z zakresu przetwarzania płatności (którą nazywamy naszymi „Warunkami
przetwarzania płatności”) nadal obowiązują, ponieważ wiele usług, które świadczymy na kontach
osobistych i Pro, działa tak samo. Niniejszy Regulamin usługi Pro określa jedynie dodatkowe
postanowienia, które musisz znać podczas korzystania z Pro. W przypadku jakiejkolwiek
niezgodności pomiędzy Regulaminem kont osobistych a niniejszym Regulaminem usługi Pro
niniejszy Regulamin usługi Pro będzie miał zastosowanie w odniesieniu do korzystania z usługi
Revolut Pro. Jeśli w niniejszym Regulaminie usługi Pro nie ma informacji, która Twoim zdaniem
powinna się tu znaleźć, zapoznaj się z naszymi Regulaminem kont osobistych lub Warunkami
przetwarzania płatności.
Jeśli korzystasz z Revolut Pro, niniejszy Regulamin usługi Pro będzie stanowić część umowy
prawnej zawartej między Tobą (właścicielem konta) a nami (Revolut Bank UAB to spółka
zarejestrowana na Litwie pod numerem 304580906. Adres siedziby oraz centrali: Konstitucijos
ave. 21B, 08130 Wilno, Litwa).

2. Co to jest Revolut Pro?
Revolut Pro to usługa, która umożliwia szybkie i łatwe otwarcie konta do zarządzania
działalnością lub dodatkowym źródłem dochodu — a wszystko to z poziomu aplikacji Revolut dla
klientów indywidualnych.
Usługa Revolut Pro jest podobna do naszego produktu „Revolut Business”. Różnica polega na
tym, że dostęp do Revolut Pro odbywa się poprzez istniejące konto osobiste Revolut za
pośrednictwem aplikacji detalicznej, podczas gdy nasz produkt Revolut Business jest oddzielnym
kontem, do którego dostęp uzyskujesz poprzez naszą aplikację i platformę Revolut Business
(nazywamy to „Pulpitem”).
Twoje konto Revolut Pro jest kontem tego samego rodzaju, co Twoje istniejące konto osobiste
Revolut. Wszystkie opisy Twojego konta, sposobu działania naszych usług oraz Twoich i naszych
praw, które zawarliśmy w naszym Regulaminie kont osobistych, mają również zastosowanie
podczas korzystania z Revolut Pro. Niniejszy Regulamin usługi Pro nie uwzględnia wszystkiego,
co musisz wiedzieć podczas korzystania z usługi Revolut Pro — zawiera on jedynie dodatkowe
informacje, które musisz znać w uzupełnieniu do naszego Regulaminu kont osobistych.

3. Czy mogę otworzyć konto Revolut Pro?
Możesz otworzyć konto Revolut Pro, jeśli:
posiadasz konto osobiste Revolut;
jesteś osobą fizyczną samozatrudnioną (nie firmą);
będziesz korzystać z konta Revolut Pro wyłącznie w celach firmowych oraz
pomyślnie przejdziesz przez proces rejestracji i weryfikacji.

Musisz spełniać te warunki przez cały czas również po otwarciu konta Revolut Pro. W
przeciwnym razie możemy być zmuszeni do jego zamknięcia. Czasami może być potrzebne
przeprowadzenie przez nas dodatkowych kontroli, zanim umożliwimy Ci skorzystanie z
dodatkowych usług dostępnych w Revolut Pro, z których wcześniej nie korzystałeś(-aś). Zasady
te są takie same, jak w przypadku naszego produktu związanego z przetwarzaniem płatności, a
w Warunkach przetwarzania płatności zamieściliśmy więcej informacji na temat tych usług oraz
tego, jakie kontrole będziemy musieli przeprowadzić w pierwszej kolejności.
Osoba samozatrudniona to osoba, która podejmuje działalność gospodarczą na własny rachunek.
Takie osoby są czasami nazywane „freelancerami” lub „osobami fizycznymi prowadzącymi
jednoosobową działalność gospodarczą”. Bycie „osobą fizyczną” oznacza po prostu, że jesteś
człowiekiem, a nie spółką kapitałową (osobą prawną).
Jeśli szukasz łatwego w użyciu konta do zarządzania finansami związanymi z
samozatrudnieniem lub dodatkową pracą, Revolut Pro prawdopodobnie będzie dobrym
wyborem. Gdy Twoja firma się rozwinie lub będziesz potrzebować dodatkowych funkcji, być
może konieczne będzie otwarcie konta Revolut Business.
Nie możesz otworzyć ani prowadzić konta Revolut Pro, jeśli Twoja działalność gospodarcza
dotyczy następujących obszarów:
usługi osób do towarzystwa;
branża pornograficzna;
branża zbrojeniowa;
obrót metalami i kamieniami szlachetnymi lub dziełami sztuki;
prowadzenie domu aukcyjnego;
usługi money back;
branża chemiczna i produktów powiązanych;
branża automatów do gier wideo;
obrót kryptowalutami;
sprzedaż samochodów używanych;
branża opcji binarnych i gier hazardowych;
windykacja długów;
obrót gwarancjami pierwszorzędnych banków, skryptami dłużnymi, akredytywami lub
obligacjami średnioterminowymi.
Możemy odmówić Ci otwarcia lub posiadania konta Revolut, jeśli prowadzisz jakąkolwiek inną
działalność lub aktywność, z którą nie chcemy być utożsamiani. Na Twoje konto Pro możemy też
nałożyć ograniczenia, o których powiemy Ci przed jego otwarciem.

4. Jak mogę zarejestrować konto Revolut Pro?
Aby zarejestrować się w Revolut Pro, musisz mieć (i nadal utrzymywać) istniejące konto
osobiste Revolut.
Gdy już spełniasz ten warunek, możesz złożyć wniosek o rejestrację w Revolut Pro w aplikacji.
Może zaistnieć potrzeba przekazania nam dodatkowych informacji, zarówno w momencie
składania wniosku o otwarcie konta Pro, jak i później. Zapoznamy się z Twoim wnioskiem i

zdecydujemy, czy możesz korzystać z konta Revolut Pro. Możemy np. nie być w stanie
zaakceptować wniosku firmy z rynku lub sektora, w którym prowadzisz działalność. Zazwyczaj
decyzję podejmujemy natychmiast w aplikacji, ale czasami może to potrwać dłużej.
Możemy zmienić naszą decyzję i zamknąć Twoje konto Revolut Pro w dowolnym momencie, jeśli
uznamy, że nie możesz już z niego korzystać.
Pamiętaj, że usługa Revolut Pro jest dostępna tylko dla samozatrudnionych osób fizycznych (nie
spółek) i może być używana tylko do celów biznesowych. Więcej informacji znajduje się w
punkcie 3 niniejszego Regulaminu usługi Pro.
W przeciwnym razie, gdy złożysz wniosek o otwarcie konta Pro, zastosowanie będą miały te
części naszego Regulaminu kont osobistych, które opisują to, kiedy możemy pozwolić Ci na
otwarcie konta (lub kiedy możemy je zamknąć).

5. Jak mogę wpłacać pieniądze na swoje konto Revolut Pro i wypłacać je?
Twoje konto Revolut Pro jest kontem tego samego rodzaju, co Twoje istniejące konto osobiste
Revolut. Jest to jednak odrębne konto. Ma osobne saldo, numer konta i historię transakcji oraz
jest dostępne niezależnie w aplikacji.
Możesz dodawać pieniądze do swojego konta Revolut Pro ze swojego konta osobistego Revolut.
Możesz też zasilać swoje konto Revolut Pro bezpośrednio przy użyciu zewnętrznych źródeł, które
udostępniamy w aplikacji.
Możesz wypłacić pieniądze z konta Revolut Pro za pomocą karty Revolut Pro, dokonując
płatności wychodzącej lub przelewając pieniądze na swoje konto osobiste Revolut.
Konta Pro możesz używać tylko do wydatków biznesowych (i nie możesz używać swojego konta
osobistego do wydatków biznesowych), dlatego musimy utrzymywać oba te salda oddzielnie.
Oznacza to, że jeśli zabraknie pieniędzy na Twoim koncie Pro, wszelkie płatności, które
próbujesz zrealizować na koncie Pro, nie powiodą się, nawet jeśli nadal masz pieniądze na
swoim koncie osobistym (i odwrotnie).
W innych przypadkach, gdy dodajesz lub wypłacasz pieniądze z konta Pro, obowiązują te same
części naszego Regulaminu kont osobistych, które opisują nasze usługi zasilania konta i
wypłacania środków.

6. Do jakiego rodzaju transakcji można używać konta Revolut Pro?
Konto Revolut Pro jest przeznaczone do wspierania działalności biznesowej lub dodatkowego
zajęcia. Może być wykorzystywane tylko do celów biznesowych. Oznacza to, że nie możesz
używać konta Revolut Pro ani karty Pro do transakcji osobistych (i nie możesz używać konta
osobistego do transakcji biznesowych).
Otwierając konto Revolut Pro, zgadzasz się, że:
Będziesz wykorzystywać konto Revolut Pro wyłącznie w celach firmowych (nie w celach
osobistych);
Jeśli wydamy Ci kartę Pro do użytku na Twoim koncie Revolut Pro, będziesz używać tej karty
tylko do wydatków firmowych (a nie osobistych);
Nie będziesz też podejmować wyżej wymienionych działań na swoim koncie osobistym, jeśli
dotyczą one Twojej działalności gospodarczej.
Jeśli zrobisz którąkolwiek z tych rzeczy, możemy zamknąć Twoje konto Pro.

W pozostałych przypadkach, gdy dokonujesz transakcji na swoim koncie Pro, zastosowanie mają
te części naszego Regulaminu kont osobistych, które opisują te usługi.
Możesz również używać swojego konta Pro, aby uzyskiwać dostęp do innych usług dodatkowych,
takich jak nasz produkt dotyczący przetwarzania płatności, który jest objęty Warunkami
przetwarzania płatności. Jeśli wyrazimy zgodę na korzystanie przez Ciebie z tego produktu,
będziesz w stanie używać Revolut do przyjmowania płatności od osób, które kupują Twoje
towary lub usługi w toku prowadzenia Twojej działalności gospodarczej.

7. Jakie opłaty obowiązują w Revolut Pro?
Nie ma żadnych opłat za otwarcie ani posiadanie konta Revolut Pro. O ile masz już istniejące
konto osobiste, które kwalifikuje się do korzystania z usługi Pro, możesz otworzyć konto Pro
bezpłatnie.
Opłaty za korzystanie z konta Pro są takie same jak opłaty za korzystanie z konta osobistego.
Opłaty te będą zależały od tego, jaki rodzaj konta osobistego posiadasz. Jeśli na przykład
wysłanie płatności określonego rodzaju na Twoim koncie osobistym kosztuje 1 GPB/EUR (lub
równowartość tej kwoty w Twojej walucie lokalnej), będzie kosztowało tyle samo na Twoim
koncie Pro. Wszystkie transakcje na koncie Pro będą również wliczane do Twoich limitów na
koncie osobistym. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie opłat, która dotyczy Twojego konta
osobistego. Na stronie opłat znajdziesz również opłaty, które mają zastosowanie w związku z
korzystaniem przez Ciebie z produktu dotyczącego przetwarzania płatności, objętego
Warunkami przetwarzania płatności.
Jedynym przypadkiem, kiedy zapłacisz inną opłatę za korzystanie z konta Pro, jest zamówienie
karty Pro. Koszt tej karty oraz ewentualną opłatę za dostawę zobaczysz w aplikacji, zanim
zdecydujesz się na zamówienie karty. Twoja karta Pro nie wlicza się do limitu kart w planie
osobistym.

8. Jak mogę otrzymywać cashback w Revolut Pro?
Możesz otrzymywać cashback podczas zakupów przy użyciu karty Revolut Pro.
Otrzymasz 1% cashbacku od każdej krajowej lub międzynarodowej transakcji dokonanej przy
użyciu karty Revolut, z wyjątkiem transakcji u wykluczonych sprzedawców i transakcji
traktowanych jako transakcje gotówkowe.
Nie otrzymasz cashbacku za zakup od wykluczonych sprzedawców. Wykluczeni sprzedawcy to
sprzedawcy z następującymi kodami MCC, czyli „kodami akceptanta kart płatniczych” (są to
kody używane w sieciach systemów kart do określenia charakteru działalności sprzedawców).
Wykluczone kody MMC:
4829: przelewy
6010 i 6011: wypłaty gotówkowe
6012: towary i usług – klienckie instytucje finansowe
6050 i 6051: handel substytutami gotówki
6211: brokerzy/dealerzy papierów wartościowych
6540: transakcje finansowania w punktach interakcji.
Nie będziesz otrzymywać cashbacku od transakcji traktowanych jako transakcje gotówkowe.
Oznacza to każdy zakup, który nie jest prawdziwym zakupem towarów lub usług (na przykład

transakcje kartą na rzecz dostawców usług płatniczych, gier hazardowych, dostawców kart
podarunkowych lub usług wymiany walut, przelewy pieniężne, usługi finansowe lub inwestycyjne
oraz wszelkie podobne transakcje).
Pamiętaj, że konto Revolut Pro możesz wykorzystywać tylko w celach firmowych. Dotyczy to
również Twojej karty Revolut Pro, która może być używana tylko do wydatków służbowych. Jeśli
użyjesz karty Pro do wydatków osobistych, możemy cofnąć przyznany cashback i zamknąć
zarówno Twoje konto osobiste, jak i konto Pro.
Nie możemy przyznać Ci cashbacku, jeśli byłoby to sprzeczne z obowiązującym prawem lub
przepisami.
Zgadzasz się, że możemy cofnąć każdy otrzymany przez Ciebie cashback, jeśli:
płatność, za którą przyznano Ci cashback, zostanie zwrócona;
cashback został uzyskany w sposób nieuczciwy lub
złamałeś(-aś) postanowienia tej umowy, aby uzyskać cashback.
Jeśli nie uda nam się odzyskać kwoty cashbacku z Twojego konta, nadal musisz nam ją zwrócić.
W takim przypadku możemy odzyskać tę kwotę z zapisanej karty lub skorzystać z prawa do
potrącenia. Możemy również podjąć kroki prawne w celu odzyskania należnej nam kwoty. Jeśli to
zrobimy, możesz mieć obowiązek pokrycia naszych uzasadnionych kosztów z tym związanych.

9. Odrobina przepisów
Przetwarzanie płatności
Możemy być zobowiązani do sprawdzenia, czy Twoje działania i informacje są zgodne z prawem
i aktualne. Może to nastąpić w wyniku określonego zdarzenia lub w ramach kontroli okresowych.
W ramach tego procesu możemy być zobowiązani do wstrzymania funkcjonalności Twojego
konta lub możliwości dokonywania na nim płatności do czasu zakończenia takich kontroli. Być
może będziemy musieli poprosić Cię o dodatkowe informacje, wymagane do przeprowadzenia
takiej kontroli. Aby ograniczyć wszelkie utrudnienia, prosimy o jak najszybsze dostarczanie nam
wszelkich wymaganych informacji.
Zamykanie konta
Możesz zamknąć swoje konto Revolut Pro w dowolnym momencie za pomocą aplikacji.
Zamknięcie konta Pro nie spowoduje zamknięcia konta osobistego, ale będzie oznaczać utratę
dostępu do wszelkich innych usług związanych z kontem Pro, takich jak nasz produkt do
przetwarzania płatności.
Możemy również zamknąć Twoje konto Revolut Pro, ale tylko wtedy, gdy naruszysz niniejszy
Regulamin usługi Pro lub nasz Regulamin kont osobistych lub gdy będziemy mieli inny zgodny z
prawem powód, aby to zrobić. Jeśli tak się stanie, wszelkie środki na Twoim koncie Pro zostaną
przeniesione z powrotem na Twoje konto osobiste (chyba że będziemy musieli zablokować te
środki do czasu ukończenia kontroli), a Ty utracisz dostęp do wszelkich innych usług związanych
z Twoim kontem Pro, takich jak produkt dotyczący przetwarzania płatności.
Zamkniemy również Twoje konto Revolut Pro, gdy będziemy musieli zamknąć Twoje konto
osobiste.
Inne
Pamiętaj, że poza przypadkami wyraźnie zmienionymi w niniejszym Regulaminie usługi Pro nasz
Regulamin kont osobistych ma zastosowanie do korzystania przez Ciebie z Revolut Pro,
podobnie jak Warunki przetwarzania płatności. Oznacza to, że wszystkie prawa, które
przysługują Tobie i nam na mocy naszego Regulaminu kont osobistych i Warunków

przetwarzania płatności, mają zastosowanie również do Twojego korzystania z Revolut Pro. Z
tego powodu niniejszy Regulamin usługi Pro, nasz Regulamin kont osobistych oraz Warunki
przetwarzania płatności należy czytać łącznie.

