
Acești termeni se aplică începând cu 23 ianuarie 2023. Faceți clic aici pentru a vedea termenii
anteriori, care se aplică până la 23 ianuarie 2023.

1. De ce sunt importante aceste informații

Acest document stabilește termenii și condițiile care se aplică atunci când folosiți Revolut Pro.
Noi i-am denumit „Termenii Pro”.
Acești termeni Pro se aplică în plus față de Termenii personali și orice alte seturi aplicabile de
termeni și condiții atunci când alegeți să folosiți Revolut Pro. Termenii personali și Acordul de
servicii de procesare a plăților (denumirea dată de noi fiind „Termenii de procesare a plăților”) se
aplică în continuare, deoarece multe dintre serviciile pe care le oferim în conturile personale și
în conturile Pro sunt aceleași. Acești Termeni Pro stabilesc doar aspectele suplimentare pe care
trebuie să le cunoașteți atunci când utilizați Pro. Dacă există discrepanțe între Termenii personali
și acești Termeni Pro, se vor aplica acești Termeni Pro dacă folosiți Revolut Pro. Dacă vă
așteptați ca acești Termeni Pro să acopere o anumită chestiune, dar nu este așa, verificați și
Termenii personali sau Termenii de procesare a plăților.
Dacă folosiți Revolut Pro, acești termeni Pro vor forma parte integrală din acordul legal dintre
dvs. (titularul contului) și noi (Revolut Bank UAB, companie înregistrată în Republica Lituania cu
numărul 304580906, având sediul social și sediul central pe bd. Konstitucijos 21B, LT-08130,
Vilnius, Republica Lituania.).

2. Ce este Revolut Pro?

Revolut Pro este un serviciu care vă permite să vă configurați rapid și simplu un cont cu care să
vă gestionați activitatea sau o afacere secundară, toate din aplicația de retail Revolut.
Revolut Pro este similar cu produsul nostru „Revolut Business”. Diferența este că Revolut Pro se
accesează prin contul Revolut Personal existent, prin aplicația de retail, în timp ce produsul
Revolut Business este un cont separat care se accesează prin aplicația și platforma Revolut
Business (pe care o denumim „Tablou de bord”).
Contul Revolut Pro este același tip de cont ca și contul existent Revolut Personal. Toate
descrierile pe care le oferim în Termenii personali despre contul dvs.,despre cum funcționează
serviciile noastre, despre drepturile dvs. și ale noastre se aplică și când folosiți Revolut Pro.
Acești Termeni Pro nu stabilesc toate acele aspecte pe care trebuie să le cunoașteți atunci
când folosiți Revolut Pro, ci doar explică aspectele suplimentare pe care trebuie să le știți în
plus față de Termenii personali.

3. Pot deschide un cont Revolut Pro?

Puteți deschide un cont Revolut Pro dacă:

aveți un cont Revolut Personal;

lucrați pe cont propriu, în calitate de persoană fizică (nu ca firmă);

veți folosi contul Revolut Pro doar în scopuri de afaceri și

treceți de verificările noastre de înscriere.

Trebuie să continuați să faceți aceste lucruri și după ce vă deschideți contul Revolut Pro. În caz
contrar, s-ar putea să fim nevoiți să vă închidem contul. Uneori este posibil să fim nevoiți să
efectuăm verificări suplimentare înainte de a vă permite să utilizați servicii suplimentare
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disponibile pentru Revolut Pro, în cazul în care nu le-ați mai utilizat până acum. Acesta este
cazul produsului nostru de procesare a plăților și vom da mai multe explicații despre aceste
servicii și despre verificările pe care va trebui să le facem mai întâi în secțiunea Termenii de
procesare a plăților.
O persoană fizică liber profesionistă este o persoană care desfășoară o activitate comercială în
nume propriu. Aceștia sunt uneori numiți „freelanceri” sau ”întreprinderi individuale”. A fi o
persoană fizică înseamnă doar că sunteți o ființă umană reală, nu o societate comercială.
Dacă aveți nevoie de un cont simplu pentru a vă gestiona finanțele asociate activității ca liber
profesionist sau din activități secundare alături de contul dvs. Personal, atunci Revolut Pro este
probabil potrivit pentru dvs. Dacă afacerea dvs. se dezvoltă sau dacă aveți nevoie de mai multe
caracteristici, este posibil să aveți nevoie să configurați un cont Revolut Business.
Nu puteți deschide sau deține un cont Revolut dacă desfășurați, într-un fel sau altul, orice fel de
afacere sau o activitate de altă natură care are legătură cu următoarele domenii:

servicii matrimoniale și de escortă;

pornografie;

armament;

comerț cu metale și pietre prețioase sau obiecte de artă;

gestionarea unei case de licitații;

servicii de cashback;

produce chimice și conexe;

săli de jocuri video;

tranzacționare cu criptomonedă;

comerț cu autovehicule rulate;

opțiuni binare sau jocuri de noroc;

recuperare de creanțe; sau

tranzacționare cu garanții bancare de prim rang, obligațiuni, acreditive sau titluri pe termen
mediu.

Este posibil să nu vă permitem să deschideți sau să dețineți un cont Revolut dacă desfășurați
orice altă afacere sau activitate pe care nu o agreăm. De asemenea, putem aplica restricții ale
contului Pro, despre care vă vom informa înainte de deschiderea acestuia.

4. Cum să mă înregistrez pentru un cont Revolut Pro?

Pentru a vă înscrie la Revolut Pro, trebuie să aveți (și să continuați să aveți) un cont Revolut
Personal existent.
Odată ce ați făcut acest lucru, puteți solicita înscrierea pentru Revolut Pro din aplicație. Este
posibil să trebuiască să ne furnizați informații suplimentare, fie în momentul în care solicitați
deschiderea contului Pro, fie ulterior. Vom analiza cererea dvs. și vom decide dacă îndepliniți
criteriile de eligibilitate pentru un cont Revolut Pro. De exemplu, este posibil să nu putem
accepta afaceri de pe piața sau din sectorul în care vă desfășurați activitatea. În mod normal,
vom lua o decizie imediat în aplicație, dar, uneori, procesul de luare a unei decizii poate dura mai
mult.
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Putem reveni asupra deciziei noastre și vă putem închide contul Revolut Pro în orice moment,
dacă considerăm că nu mai îndepliniții criteriile pentru a avea un cont Revolut Pro.
Rețineți, contul Revolut Pro este disponibil numai pentru persoanele fizice liber profesioniste (nu
companii) și poate fi utilizat numai în scopuri de afaceri. Consultați secțiunea 3 din acești
Termeni Pro pentru mai multe informații.
În caz contrar, atunci când solicitați deschiderea unui cont Pro, se aplică părțile din Termenii
personali care descriu când vă putem permite să deschideți un cont (sau când îl putem
închide).

5. Cum depun și cum retrag bani din contul meu Revolut Pro?

Contul Revolut Pro este același tip de cont ca și contul existent Revolut Personal. Cu toate
acestea, este un cont separat. Acesta are propriul sold separat, propriul număr de cont, propriul
istoric al tranzacțiilor și este accesat separat în aplicație.
Puteți adăuga bani în contul Revolut Pro din contul dvs. personal Revolut. De asemenea, vă
puteți alimenta contul Revolut Pro direct din sursele externe pe care le punem la dispoziție în
aplicație.
Puteți retrage bani din contul dumneavoastră Revolut Pro folosind cardul Revolut Pro, efectuând
o plată către alte conturi sau transferând bani în contul dumneavoastră Revolut Personal.
Având în vedere că trebuie să folosiți contul Pro numai pentru cheltuieli de afaceri (și nu puteți
folosi contul personal pentru cheltuieli de afaceri), trebuie să păstrăm aceste solduri separate.
Acest lucru înseamnă că, dacă nu mai aveți bani în contul Pro, toate plățile pe care încercați să
le efectuați în contul Pro vor eșua, chiar dacă mai aveți bani în contul Personal (și la fel și în
sens invers).
În caz contrar, atunci când depuneți sau retrageți bani din contul dumneavoastră Pro, se aplică
părțile din Termenii personali care descriu serviciile noastre de depunere și retragere.

6. Pentru ce tip de tranzacții puteți utiliza un cont Revolut Pro?

Revolut Pro este pentru afacerea dvs. sau pentru activitatea dvs. secundară. Acesta poate fi
utilizat numai în scopuri profesionale. Acest lucru înseamnă că nu vă puteți utiliza contul
Revolut Pro sau cardul Pro pentru tranzacții personale (și nici contul personal nu poate fi utilizat
pentru tranzacții de afaceri).
Prin deschiderea unui cont Revolut Pro, sunteți de acord că:

Veți folosi contul Revolut Pro doar în scopuri de business (și nu personale).

Dacă vă emitem un card Pro pentru a fi utilizat în contul dumneavoastră Revolut Pro, veți
folosi acel card numai pentru cheltuieli de afaceri (și nu personale).

De asemenea, nu veți face niciunul dintre aceste lucruri în contul personal, dacă acestea au
legătură cu activitatea de afaceri.

Dacă faceți oricare dintre aceste lucruri, este posibil să vă închidem contul Pro.
În caz contrar, atunci când efectuați tranzacții în contul dumneavoastră Pro, se aplică părțile din
Termenii personali care descriu aceste servicii.
De asemenea, vă puteți utiliza contul Pro pentru a accesa alte servicii suplimentare, cum ar fi
produsul nostru de procesare a plăților, care este reglementat prin Termenii de procesare a
plăților. Dacă acceptăm că puteți utiliza acest produs, veți putea utiliza Revolut pentru a
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accepta plăți de la persoanele care achiziționează bunurile sau serviciile dvs. în cadrul
activităților comerciale pe care le desfășurați.

7. Ce comisioane se aplică pentru Revolut Pro?

Nu există niciun comision pentru a deschide sau a deține un cont Revolut Pro. Atâta timp cât
aveți un cont Personal existent care este eligibil pentru Pro, puteți deschide un cont Pro gratuit.
Comisioanele care se aplică pentru utilizarea contului Pro sunt aceleași cu cele care se aplică
pentru utilizarea contului personal. Aceste comisioane vor depinde de tipul de cont Personal pe
care îl aveți. De exemplu, dacă trimiterea unei plăți de un anumit tip în contul dvs. personal
costă 1 GBP/EURO (sau în moneda dvs. locală), va costa aceeași sumă în contul dvs. Pro. Toate
tranzacțiile din contul Pro vor fi luate în considerare și pentru limitele din contul Personal. Pentru
mai multe detalii, consultați Pagina de Comisioane aplicabilă contului dumneavoastră Personal.
Pe această pagină de Comisioane, veți găsi și comisioanele care se aplică în legătură cu
utilizarea de către dvs. a produsului de procesare a plăților acoperit de Termenii de procesare a
plăților.
Singurul moment în care veți plăti o taxă diferită pentru utilizarea contului Pro este atunci când
comandați un card Pro. Costul acestui card, precum și orice taxă de livrare, vă va fi afișat în
aplicație înainte de a accepta să comandați un card. Cardul Pro nu se ia în considerare pentru
limita de carduri din planul Personal.

8. Cum pot câștiga cashback pe Revolut Pro?

Puteți să câștigați cashback când cheltuiți folosind cardul Revolut Pro.
Veți câștiga cashback pentru orice tranzacție națională sau internațională efectuată cu ajutorul
cardului Revolut, cu excepția tranzacțiilor la comercianți excluși sau a tranzacțiilor similare celor
în numerar. Procentul exact de cashback oferit va apărea în aplicația Revolut. Accesați
secțiunea Cashback de pe ecranul principal Revolut Pro pentru a vedea procentele de cashback
actualizate.
Procentul de cashback pe care-l oferim poate varia oricând, la discreția noastră. Rețineți că veți
beneficia întotdeauna de procentul de cashback pe care îl vedeți în aplicație.
Nu veți câștiga cashback la comercianții excluși. Comercianții excluși sunt comercianții cu
următoarele coduri MCC sau „coduri de categorie comercială” (coduri utilizate de rețelele de
carduri pentru a determina natura activității unui comerciant). Codurile MCC excluse sunt:

4829: Transferuri de bani

6010 și 6011: Despăgubiri în numerar

6012: Mărfuri și servicii - Clienți Instituții financiare

6050 și 6051: Cvasi-numerar

6211: Brokeri / Dealeri de valori mobiliare

6540: Punctul de interacțiune Tranzacții de finanțare

Nu veți câștiga cashback pentru tranzacțiile similare numerarului. Acest lucru înseamnă că orice
achiziție care nu este o achiziție autentică de bunuri sau servicii (de exemplu, tranzacțiile cu
cardul către furnizori de servicii de plată, jocuri de noroc, furnizori de carduri cadou sau de
servicii de schimb valutar, transferuri de bani, servicii financiare sau de investiții sau orice alte
tranzacții similare nu sunt valabile).
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Rețineți, veți putea folosi contul Revolut Pro doar în scopuri de afaceri. Acest lucru este valabil și
pentru cardul Revolut Pro; acesta trebuie să fie utilizat numai pentru cheltuieli de afaceri. Dacă
vă folosiți cardul Pro pentru cheltuieli personale, putem anula orice cashback pe care l-ați
primit și vă putem închide atât contul Retail, cât și contul Pro.
Nu vă putem oferi cashback atunci când acest lucru ar încălca orice lege sau reglementare.
Sunteți de acord că putem anula orice cashback pe care îl primiți dacă:

plata care a generat cashback-ul vi se returnează;

ați câștigat suma cashback într-un mod fraudulos; sau

ați încălcat prezentul contract pentru a obține cashback.

Dacă nu putem recupera din contul dvs. valoarea sumei plătite drept cashback, ne sunteți în
continuare dator cu suma în cauză. Atunci, putem să recuperăm suma dintr-un card stocat sau
ne putem exercita dreptul la compensație. Putem de asemenea să luăm măsuri legale pentru a
recupera suma pe care ne-o datorați. Dacă facem acest lucru, este posibil să trebuiască să ne
plătiți costurile rezonabile ocazionate de acest lucru.

9. Diverse aspecte juridice

Procesarea plăților dvs.
Din când în când, ni se cere să ne asigurăm că activitatea și informațiile dvs. sunt în continuare
conforme și actualizate. Acest lucru se poate întâmpla în urma unui eveniment sau ca parte a
verificărilor periodice. În acest context, s-ar putea să fim nevoiți să vă oprim temporar contul
sau o plată făcută din acesta până la finalizarea acestor verificări. De asemenea, s-ar putea să
vă solicităm și dvs. să veniți în sprijinul verificării realizate de noi cu informații. Pentru a diminua
orice întrerupere, vă rugăm să ne oferiți informațiile solicitate cu promptitudine.
Cum vă închideți contul
Puteți să vă închideți contul Revolut Pro în orice moment din aplicație. Dacă vă închideți contul
Revolut Pro, nu se va închide și contul Personal, dar veți pierde accesul la orice alte servicii
asociate contului Pro, cum ar fi produsul nostru de procesare a plăților.
Și noi putem să vă închidem contul Revolut Pro, dar numai dacă încălcați acești Termeni Pro sau
Termenii personali sau avem un temei legal pentru a face acest lucru. În acest caz, toate
fondurile din contul dvs. Pro vor fi transferate înapoi în contul Personal (cu excepția cazului în
care trebuie să reținem fondurile pentru a finaliza orice revizuire) și veți pierde accesul la orice
alte servicii legate de contul dumneavoastră Pro, cum ar fi produsul de procesare a plăților.
De asemenea, vă vom închide contul Revolut Pro dacă suntem nevoiți să vă închidem contul
Personal.
Orice altceva
Rețineți: cu excepția cazului în care sunt modificați în mod expres în acești Termeni Pro, pentru
utilizarea contului Revolut Pro se vor aplica Termenii Personali, la fel și Termenii de procesare a
plăților. Acest lucru înseamnă că toate drepturile pe care dvs. și noi le avem în conformitate cu
Termenii personali și cu Termenii de procesare a plăților se aplică, de asemenea, atunci când
utilizați Revolut Pro. Din acest motiv, trebuie să citiți atât Termeni Pro, cât și Termenii personali
și Termenii de procesare a plăților.
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