
Jelen szerződési feltételek 2023. január 23-án lépnek hatályba. A korábbi, 2023. január 23. előtt
hatályos Általános Szerződési Feltételek megtekintéséhez kattintson ide.

1. Miért fontosak ezek az információk?

Ebben a dokumentumban ismertetjük a Revolut Pro használatára vonatkozó általános
szerződési feltételeket. Ezeket itt az egyszerűség kedvéért Pro-feltételeknek nevezzük.
A Pro feltételei a személyes szerződési feltételeken, valamint a Revolut Pro használatának
megkezdésekor elfogadott bármilyen más általános szerződési feltételeken felül értendők. A
személyes szerződési feltételek és a fizetésfeldolgozási szolgáltatások szerződése (amelyet
„fizetésfeldolgozási feltételeknek” nevezünk) is változatlanul érvényben maradnak, hiszen a
személyes és a Pro-számlák szolgáltatásai jelentős részben megegyeznek. A Pro itt szereplő
feltételei csupán azokat a kiegészítő ismereteket tartalmazzák, amelyek a Pro használatára
vonatkoznak. Ha eltérés van a személyes használati feltételek és a jelen Pro-feltételek között, a
jelen Pro-feltételek az irányadók a Revolut Pro használatára vonatkozóan. Ha úgy gondolta, hogy
valami szerepelni fog a Pro-feltételekben, de nem talált róla említést, olvassa el a személyes
szerződési feltételeket és a fizetésfeldolgozási feltételeket is.
Ha Ön használja a Revolut Prót, akkor a Pro jelen feltételei részévé válnak a jogi
megállapodásnak, amely Ön (a számlatulajdonos) és mi (a Revolut Bank UAB nevű, a Litván
Köztársaságban 304580906-os számon és Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litván
Köztársaság székhellyel bejegyzett vállalat) között áll fenn.

2. Mi az a Revolut Pro?

A Revolut Pro egy szolgáltatás, amellyel gyorsan és egyszerűen, közvetlenül a lakossági Revolut
appból hozhat létre egy számlát a vállalkozása vagy mellékállása számára.
A Revolut Pro hasonló a Revolut Business nevű termékünkhöz. A különbség az, hogy a Revolut
Próhoz a meglévő Revolut Personal-számlájából, a lakossági ügyfeleknek szánt appból fér
hozzá, míg a Revolut Business egy különálló számla, amelyhez a Revolut Business app és
platform (amelyet mi „Irányítópultnak” nevezünk) kínál hozzáférést.
A Revolut Pro-számla ugyanolyan típusú számla, mint az Ön meglévő Revolut Personal-
számlája. A személyes szerződési feltételekben a számlával kapcsolatban, a szolgáltatásaink
működéséről és az Ön és a mi jogainkról megadott leírások a Revolut Pro használatára is
vonatkoznak. Ezek a Pro-feltételek nem tartalmaznak mindent, amit Önnek tudnia kell a Revolut
Pro használata során, csupán azokat az ismereteket közlik, amelyekkel a személyes szerződési
feltételeken felül rendelkeznie kell.

3. Revolut Pro-számla nyitása

A Revolut Pro-számla megnyitásának feltételei:

Önnek rendelkeznie kell egy Revolut Personal-számlával;

Magánvállalkozónak és természetes személynek kell lennie (tehát gazdasági társaságnak
nem nyithat ilyen számlát);

A Revolut Pro-számla csak üzleti célokra használható; és

Meg kell felelnie a beléptetési ellenőrzéseinken.

https://cdn.revolut.com/terms_and_conditions/pdf/payments_uab_revolut_pro_account_1.0.3_1666603960_en.pdf


Ezeknek a feltételeknek a Revolut Pro-számla megnyitását követően folytatólagosan is meg kell
felelnie. Ha nem felel meg, előfordulhat, hogy be kell zárnunk a számláját. Bizonyos esetekben
további ellenőrzéseket kell végeznünk, mielőtt engedélyezzük, hogy Ön használja a Revolut Pro
kiegészítő szolgáltatásaikat, ha korábban még nem használta őket. Ez például
fizetésfeldolgozási termékünkre is igaz. A fizetésfeldolgozási feltételekben részletesebben is
beszámolunk ezekről a szolgáltatásokról és arról, hogy milyen ellenőrzésekre lehet szükség.
Magánvállalkozónak számító természetes személy az, aki önállóan végez gazdasági
tevékenységet. Őket „szabadúszóknak” vagy „egyéni vállalkozóknak” is nevezzük. A „természetes
személy” kitétel csupán azt jelenti, hogy Ön emberi lény, és nem egy bejegyzett gazdasági
társaság.
Ha egyszerűen kezelhető számlát keres a személyes számlája mellé, amely alkalmas
magánvállalkozói tevékenységéhez vagy kiegészítő keresetéhez, akkor a Revolut Pro
valószínűleg megfelelő lesz Önnek. Ha pedig bővül a vállalkozása, vagy további funkciókra van
szüksége, létrehozhat egy Revolut Business-számlát.
Nem nyithat Revolut-számlát, és nem rendelkezhet ilyen számlával, ha bármilyen, az
alábbiakkal kapcsolatban lévő üzleti vagy egyéb tevékenységet folytat:

társkereső- és eszkortszolgáltatások;

pornográfia;

fegyverek;

nemesfémek, drágakövek vagy műalkotások kereskedelme;

aukciós ház vezetése;

pénzvisszatérítési szolgáltatások;

vegyszerek és kapcsolódó termékek;

videojáték-termek;

kriptodeviza-kereskedés;

használt autók értékesítése;

bináris opciók vagy szerencsejáték;

adósságbehajtás; vagy

kereskedés első osztályú bankok garanciáival, adósságlevelekkel, hitellevelekkel vagy
középlejáratú kötvényekkel.

Megtagadhatjuk a Revolut-számla nyitását vagy fenntartását, ha Ön bármilyen olyan üzleti
tevékenységet vagy tevékenységet végez, amely számunkra nem elfogadható. Emellett
korlátozásokat is alkalmazhatunk az Ön Pro-számlájára, amelyekről a számla megnyitása előtt
mindig tájékoztatjuk.

4. Hogyan tudok Revolut Pro-számlát létrehozni?

A Revolut Pro szolgáltatásra való regisztrációhoz Önnek rendelkeznie kell egy meglévő Revolut
Personal-számlával (és ezt a számlát fenn is kell tartania).
Ha már van ilyen számlája, megkezdheti a Revolut Pro-regisztrációt az appban. Elképzelhető,
hogy ehhez további információkat kell megadnia nekünk, akár a Pro-számla nyitására vonatkozó
kérelem beküldésekor, akár később, de mindenképpen a Revolut Pro-számla aktiválása előtt.



Megvizsgáljuk a kérelmet, és eldöntjük, hogy Ön jogosult-e Revolut Pro-számlát nyitni. Az egyes
piacokon és ágazatokban működő vállalkozók regisztrációját nem áll módunkban befogadni.
Általában azonnal, az appban meghozzuk a döntést, de ez esetenként több időt vesz igénybe.
Ezt a döntést meg is másíthatjuk, és bármikor megszüntethetjük az Ön Revolut Pro-számláját,
ha úgy döntünk, hogy Ön már nem jogosult Revolut Pro-számlára.
Ne feledje, a Revolut Pro kizárólag magánvállalkozónak számító természetes személyeknek szól
(tehát gazdasági társaságoknak nem), és csak üzleti célokra használható. További
információkért olvassa el a Pro-feltételek 3. pontját.
Emellett amikor Pro-számla nyitására vonatkozó kérelmet küld be, a személyes szerződési
feltételeknek azok a részei is érvényesek, amelyek meghatározzák, hogy milyen feltételek
mellett nyithat nálunk számát (és mikor szüntethetjük meg a számláját).

5. Hogyan tölthetek fel pénzt a Revolut Pro-számlámra, és hogyan tudok

pénzt kivenni róla?

A Revolut Pro-számla ugyanolyan típusú számla, mint az Ön meglévő Revolut Personal-
számlája. Ez azonban két különböző számla. Különálló egyenleg, saját számlaszám, saját
tranzakciós előzmények tartoznak hozzá, és külön érhető el az appból.
A Revolut Pro-számlára feltölthet pénzt a Revolut Personal-számláról. Emellett közvetlenül, az
appban rendelkezésre bocsátott külső forrásokból is lehetőség van a Revolut Pro-számla
feltöltésére.
A Revolut Pro-számláról a Revolut Pro-kártyával, kimenő kifizetés indításával vagy a kívánt
összeg Revolut Personal-számlára történő átutalásával vehet ki pénzt.
A Pro-számláról csak üzleti kiadásokat fizethet (a Personal-számláról pedig nem rendezheti
üzleti kiadásait), ezért elkülönítve kezeljük a két egyenleget. Ez azt jelenti, hogy ha elfogy a pénz
a Pro-számláján, a Pro-számlával indított fizetések sikertelenek lesznek, akkor is, ha a Personal-
számláján még van pénz (és ez fordítva is igaz).
A Pro-számlára való pénzfeltöltésre és a Pro-számláról való pénzkivételre a személyes
szerződési feltételek pénzfeltöltést és -kivételt szabályozó rendelkezései is érvényesek.

6. Milyen típusú tranzakciókra használható a Revolut Pro-számla?

A Revolut Pro vállalkozásokhoz és kiegészítő munkákhoz használható. Kizárólag üzleti célokra
használható. Ez azt jelenti, hogy a Revolut Pro-számla és a Pro-kártya nem használható
személyes tranzakciókhoz (a Personal-számla pedig nem használható üzleti tranzakciókhoz).
A Revolut Pro-számla megnyitásával Ön vállalja a következőket:

Kizárólag üzleti célokra fogja használni a Revolut Pro-számlát (tehát személyes célokra
nem).

Ha a Revolut Pro-számlához kibocsátunk egy Pro-kártyát Önnek, ezt a kártyát is csak üzleti
kiadások fizetésére fogja használni (tehát személyes költésre nem).

Semmilyen más tranzakciót nem indíthat a Personal-számláján, ami üzleti tevékenységhez
kapcsolódik.

Ha ilyen tranzakciót indít, bezárhatjuk a Revolut Pro-számláját.
A Pro-számlával indított tranzakciókra a személyes szerződési feltételeknek az ezeket a
szolgáltatásokat leíró részei is érvényesek.



A Pro-számla segítségével további szolgáltatásokhoz is hozzáfér, például fizetésfeldolgozási
termékünkhöz, amelyre a fizetésfeldolgozási feltételek vonatkoznak. Ha jóváhagyjuk, hogy Ön
használhatja ezt a terméket, a Revolut segítségével kifizetéseket fogadhat olyan személyektől,
akik megvásárolják Öntől az üzleti tevékenységei során kínált árucikkeket vagy szolgáltatásokat.

7. Milyen díjakat kell fizetni a Revolut Pro használatáért?

A Revolut Pro-számla megnyitása és használata díjmentes. Ha van Personal-számlája, és
jogosult a Pro szolgáltatás használatára, ingyenesen megnyithatja a Pro-számláját.
A Pro-számla használatáért felszámított díjak megegyeznek a Personal-számla díjaival. Ezek a
díjak attól függnek, hogy Önnek milyen típusú Personal-számlája van. Ha például az Ön által
használt Personal-számlával 1 GBP/EUR (vagy más, helyi pénznem) a díja egy kifizetés
elküldésének, akkor a díj ugyanez lesz a Pro-számla esetében is. A Pro-számlával indított
tranzakciók beleszámítanak a Personal-számlára vonatkozó limitekbe. További információkért
olvassa el a Personal-számlájára vonatkozó Díjak oldalt. A Díjak oldalon azt is láthatja, hogy
milyen díjak vonatkoznak a fizetésfeldolgozási termékünk használatára (ezt a fizetésfeldolgozási
feltételek szabályozzák).
A Revolut Pro-számla díjai kizárólag abban az esetben különböznek, amikor Ön Pro-kártyát
rendel. E kártya díját, valamint a kézbesítési költséget a kártya megrendelése előtt megjelenítjük
Önnek az appban. A Pro kártya nem számít bele a személyes csomagja kártyalimitjébe.

8. Hogyan kaphatok pénzvisszatérítést a Revolut Próval?

Pénzvisszatérítést kaphat, ha a Revolut Pro-kártyájával vásárol.
A Revolut-kártyával indított minden bel- és külföldi tranzakció után pénzvisszatérítést
biztosítunk, a szolgáltatásból kizárt kereskedéseket és készpénzeshez hasonló tranzakciókat
kivéve. A pénzvisszatérítés pontos százaléka a Revolut appban lesz látható. Ha látni szeretné az
aktuális visszatérítési százalékokat, lépjen a Revolut Pro kezdőlapjának Pénzvisszatérítés
területére.
Az Önnek felkínált pénzvisszatérítési százalékot saját hatáskörünkben bármikor módosíthatjuk.
Felhívjuk a figyelmét, hogy mindig az appban látható pénzvisszatérítési százaléknak
megfelelően kapja meg a pénzvisszatérítést.
A kizárt kereskedéseknél indított tranzakciók után nem jár pénzvisszatérítés. Azokat a
kereskedéseket zártuk ki a szolgáltatásból, amelyek a következő MCC-vel (kereskedői kategória
kódja) rendelkeznek (ezeket a kódokat a kártyaszolgáltatói hálózatok használják a kereskedés
által végzett üzleti tevékenység jellegének megállapítására). Kizárt MCC-k:

4829: Pénzátutalás

6010 és 6011: Készpénzkifizetések

6012: Áruk és szolgáltatások – fogyasztói pénzintézetek

6050 és 6051: Készpénzzel egyenértékű cikkek

6211: Értékpapírbrókerek/-kereskedők

6540: Interakció pontján történő finanszírozás

A készpénzhez hasonló jellegű tranzakciók után nem jár pénzvisszatérítés. Ilyennek számít
minden tranzakció, amely nem árucikkek vagy szolgáltatások tényleges megvásárlására irányul
(például fizetési szolgáltatóknak, szerencsejáték-szolgáltatóknak, ajándékkártya- vagy



devizaátváltási szolgáltatóknak, pénzátutalási szolgáltatóknak, pénzügyi vagy befektetési
szolgáltatóknak vagy hasonlóknak teljesített kártyás tranzakciók).
Ne feledje, hogy a Revolut Pro-számla csak üzleti célokra használható. Ez a Revolut Pro-
kártyával indított kifizetésekre is érvényes. Ezt a kártyát is kizárólag üzleti kifizetésekhez szabad
használni. Ha személyes kiadásokért fizet a Pro-kártyájával, visszavonhatjuk a már kifizetett
pénzvisszatérítést, és mind a lakossági, mind a Pro-számláját bezárhatjuk.
Akkor sem áll módunkban pénzvisszatérítést adni, ha ez valamilyen törvénybe vagy
rendelkezésbe ütközik.
Ön hozzájárul, hogy a következő esetekben visszavonhatjuk a pénzvisszatérítést:

A pénzvisszatérítés alapjául szolgáló kifizetést visszatérítik Önnek.

Ön csalárd módon érte el a pénzvisszatérítést.

Ön megszegte a jelen szerződést a pénzvisszatérítés megszerzése érdekében.

Ha nem tudjuk visszavenni a pénzvisszatérítés összegét az Ön számlájáról, akkor Ön azzal
továbbra is tartozik nekünk. Ebben az esetben visszavehetjük az összeget valamely tárolt
kártyáról, vagy gyakorolhatjuk a beszámítási jogunkat. Jogi lépéseket is tehetünk annak
érdekében, hogy visszaszerezzük az összeget, amellyel Ön tartozik nekünk. Amennyiben erre
kerül a sor, Önnek az ezzel kapcsolatos észszerű költségeinket is meg kell térítenie.

9. Jogi rendelkezések

Fizetések feldolgozása
Időről időre kötelesek vagyunk ellenőrizni, hogy az Ön tevékenységei és adatai továbbra is
megfelelőek és naprakészek-e. Erre valamilyen esemény kapcsán, valamint rendszeres
ellenőrzés keretében egyaránt sor kerülhet. Ennek részeként az ellenőrzés végéig esetenként
szüneteltetnünk kell a számláját vagy a számlájára érkező valamely kifizetést. Emellett az
ellenőrzés kapcsán esetenként további információkat is kérnünk kell Öntől. Annak érdekében,
hogy elkerüljük az Ön munkájának megzavarását, a lehető leghamarabb küldje el nekünk a kért
információkat.
A számla lezárása
A Revolut Pro-számlát bármikor lezárhatja az appban. A Revolut Pro-számla lezárásával nem
szünteti meg a Personal-számláját, de elveszíti a hozzáférést a Pro-számlához tartozó
kiegészítő szolgáltatásokhoz, például fizetésfeldolgozási termékünkhöz.
Emellett mi is lezárhatjuk az Ön Revolut Pro-számláját, de csak akkor, ha megszegi a jelen
Revolut Pro-feltételeket vagy a személyes szerződési feltételeket, vagy más jogszerű okunk van
a számla lezárására. Ha lezárjuk a számláját, a Pro-számlán lévő összeget átutaljuk a Personal-
számlájára (kivéve, ha valamilyen ellenőrzés kapcsán kötelesek vagyunk visszatartani a pénzt),
és Ön elveszíti a hozzáférést a Pro-számlához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokhoz, például
fizetésfeldolgozási termékünkhöz.
Ha le kell zárnunk az Ön Personal-számláját, akkor a Revolut Pro-számláját is lezárjuk.
Egyéb tudnivalók
Ne feledje, hogy azokat a részeket kivéve, amelyeket a jelen Pro-feltételek kifejezetten
módosítanak, a Revolut Pro használatára a személyes szerződési feltételek és a
fizetésfeldolgozási feltételek vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy a személyes szerződési feltételek
és a fizetésfeldolgozási feltételek kapcsán általunk és Ön által megszerzett jogok a Revolut Pro
kapcsán is érvényesek. Ezért mindenképpen olvassa el a Pro-feltételeket, a személyes
szerződési feltételeket és a fizetésfeldolgozási feltételeket is.




