
Dessa villkor gäller från 23 januari 2023. Klicka här för att se de tidigare villkoren som gällde
före 23 januari 2023.

1. Varför den här informationen är viktig

Det här dokumentet innehåller villkoren som gäller för din användning av Revolut Pro. Vi kallar
det för ”Villkor för Pro”.
Dessa villkor för Pro gäller utöver de personliga villkoren och eventuella andra tillämpliga villkor,
när du väljer att använda Revolut Pro. Våra personliga villkor och betaltjänstavtalet (som vi kallar
för ”Betalningsbehandlingsvillkor”) gäller fortfarande, eftersom många av tjänsterna vi
tillhandahåller för Personal-konton även ingår i Pro-konton. Dessa villkor för Pro fastställer
ytterligare information som du måste känna till när du använder Pro. Om det finns något
oförenligt mellan de personliga villkoren och dessa Pro-villkor, gäller Pro-villkoren för din
användning av Revolut Pro. Om du inte hittar information som du förväntar dig ska ingå i
villkoren för Pro, kan du kolla de personliga villkoren och betalningsbehandlingsvillkoren i stället.
Om du använder Revolut Pro utgör dessa Pro-villkor en del av det rättsliga avtalet mellan dig
(kontoinnehavaren) och oss (Revolut Bank UAB, ett företag registrerat i Litauen med
företagsnumret 304580906, vars registrerade kontor och huvudkontor ligger på Konstitucijos
ave. 21B, 08130 Vilnius, Litauen).

2. Vad är Revolut Pro?

Med Revolut Pro kan du snabbt och enkelt skapa ett konto för att hantera din verksamhet eller
ditt sidogig – allt inom Revolut-detaljhandelsappen.
Revolut Pro liknar Revolut Business. Skillnaden är att du kommer åt ditt Revolut Pro-konto
genom ditt befintliga Revolut Personal-konto via Revolut-detaljhandelsappen, medan Revolut
Business är ett separat konto som du kommer åt genom Revolut Business-appen och -
plattformen (vi kallar detta för ”Instrumentpanelen”).
Ditt Revolut Pro-konto är samma typ av konto som ditt befintliga Revolut Personal-konto. Alla
beskrivningar vi ger om ditt konto och om hur tjänsterna fungerar samt dina och våra
rättigheter i våra personliga villkor gäller utöver Pro-villkoren när du använder Revolut Pro.
Villkoren för Pro täcker inte allt du måste känna till när du använder Revolut Pro – de innehåller
bara ytterligare riktlinjer som tillkommer utöver de personliga villkoren.

3. Kan jag öppna ett Revolut Pro-konto?

Du kan öppna ett Revolut Pro-konto om du:

har ett Revolut Personal-konto,

är en ”fysisk” egenföretagare (inte ett företag),

endast kommer att använda ditt Revolut Pro-konto för företagsändamål, samt

klarar våra registreringskontroller.

Du måste dessutom fortsätta uppfylla kraven efter att du har öppnat ett Revolut Pro-konto. I
annat fall kan vi behöva stänga det. Ibland kan vi behöva göra ytterligare kontroller innan vi kan
låta dig använda tilläggstjänster som är tillgängliga för Revolut Pro om du inte har använt dem
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tidigare. Det här är fallet för vår betalningsbehandlingsprodukt, och vi förklarar mer om dessa
tjänster och vilka kontroller vi gör i betalningsbehandlingsvillkoren.
En fysisk egenföretagare är en person som har rätt att bedriva verksamhet under eget namn.
Ibland går de under titeln ”frilansare” eller ”enskild näringsidkare”. Att vara en fysisk person
innebär att du är en individ och inte ett aktiebolag.
Om du vill ha ett enkelt konto för att hantera ekonomin för din verksamhet eller ditt sidogig,
utanför ditt privata konto, är Revolut Pro ett riktigt bra alternativ. Om din verksamhet växer, eller
om du behöver fler funktioner, kan du uppgradera till ett Revolut Business-konto i stället.
Du kan inte öppna eller ha ett Revolut Pro-konto om du bedriver någon form av verksamhet
eller aktivitet som ägnar sig åt följande:

dating- och eskorttjänster,

pornografi,

vapen,

handel med ädelmetaller, stenar eller konst,

drift av ett auktionshus,

cashback-tjänster,

kemikalier och relaterade produkter,

videospelarkader,

handel med kryptovaluta,

försäljning av begagnade bilar,

handel med binära optioner eller spel,

inkasso, eller

handel med premiumbankgarantier, obligationer, kreditbrev eller MTN.

Vi kan vägra att låta dig öppna eller erhålla ett Revolut-konto om du bedriver någon annan form
av verksamhet eller aktivitet som vi finner olämplig. Vi kan även komma att begränsa ditt Pro-
konto emellanåt, och vi berättar mer ingående om varför och när innan du öppnar kontot.

4. Hur registrerar jag mig för ett Revolut Pro-konto?

För att registrera dig för Revolut Pro måste du ha (och fortsätta att ha) ett befintligt Revolut
Personal-konto.
När du har det kan du be om att registrera dig för Revolut Pro i appen. Du kan behöva
tillhandahålla ytterligare information till oss, antingen när du ber om att öppna ett Pro-konto
eller efteråt, men i varje fall innan aktiveringen av ditt Revolut Pro-konto. Vi kommer att granska
din ansökan och avgöra om du är behörig för ett Revolut Pro-konto. Till exempel är det inte
säkert att vi kan godkänna företag från din marknad eller sektor. I normala fall fattar vi beslutet
direkt i appen, men ibland kan det ta längre tid.
Vi har rätt att stänga ditt Revolut Pro-konto om vi anser att du inte längre är behörig till ett
Revolut Pro-konto.
Kom ihåg att Revolut Pro bara är tillgängligt för ”fysiska” egenföretagare (inte företag) och
företagsändamål. Du hittar mer information i avsnitt 3 i villkoren för Pro.



I annat fall, när du ber om att registrera dig för ett Pro-konto, gäller paragraferna i våra
personliga villkor som beskriver när vi kan låta dig öppna ett konto (eller kan komma att stänga
det).

5. Hur fyller jag på och tar ut pengar från mitt Revolut Pro-konto?

Ditt Revolut Pro-konto är samma typ av konto som ditt befintliga Revolut Personal-konto. Det är
dock ett separat konto. Det har ett eget saldo, ett unikt kontonummer och en annan
transaktionshistorik, och du kommer åt det separat i appen.
Du kan lägga till pengar till ditt Revolut Pro-konto från ditt Revolut Personal-konto. Du kan även
fylla på ditt Revolut Pro-konto direkt från externa källor som vi gör tillgängliga i appen.
Du kan ta ut pengar från ditt Revolut Pro-konto med ditt Revolut Pro-kort, genom att göra en
utgående överföring eller genom att föra över pengar till ditt Revolut Personal-konto.
Eftersom du bara får använda ditt Pro-konto för företagsutgifter (och inte kan använda ditt
Revolut Personal-konto för företagsutgifter), måste vi hålla saldona separata. Det innebär att
betalningar som du försöker göra med ditt Pro-konto inte kommer att gå igenom om du inte har
tillräckligt med medel på ditt Pro-konto, även om du har pengar på ditt privata konto (och
omvänt).
I annat fall gäller paragraferna i de personliga villkoren som beskriver våra tjänster för påfyllning
och uttag när du fyller på pengar till eller tar ut pengar från ditt Pro-konto.

6. Vilken typ av transaktioner kan du använda ett Revolut Pro-konto för?

Revolut Pro är avsett för ditt företag eller sidogig. Du kan bara använda det för företagsändamål.
Det innebär att du inte kan använda ditt Revolut Pro-konto eller Pro-kort för personliga
transaktioner (och du kan inte använda ditt privata konto för företagstransaktioner).
Genom att öppna ett Revolut Pro-konto samtycker du till följande:

att enbart använda ditt Revolut Pro-konto för företagsändamål,

att enbart använda ditt Pro-kort och Revolut Pro-konto till företagstransaktioner, samt

att inte använda ditt privata konto till några företagsrelaterade transaktioner.

Om du bryter mot villkoren kan vi stänga ditt Revolut Pro-konto.
I annat fall gäller paragraferna i de personliga villkoren som beskriver relaterade tjänster när du
gör transaktioner på ditt Pro-konto.
Du kan även använda ditt Pro-konto för att komma åt tilläggstjänster, såsom vår
betalningsbehandlingsprodukt (se betalningsbehandlingsvillkoren). Om vi godkänner din
registrering kommer du att kunna använda Revolut för att acceptera betalningar från personer
som köper dina varor och tjänster som en del av din verksamhet.

7. Vilka avgifter tillkommer för Revolut Pro?

Vi tar inte ut några avgifter när du öppnar eller innehar ett Revolut Pro-konto. Så länge du har
ett befintligt privat konto som är behörigt för Pro, kan du öppna ett Pro-konto kostnadsfritt.
Avgifterna som vi tillämpar för ditt Pro-konto är samma avgifter som vi tillämpar för ditt privata
konto. Avgifterna beror på vilken typ av privat konto du har. Till exempel: om det kostar 1 £/€
(eller din lokala valuta) att skicka en betalning av en viss typ från ditt privata konto, kostar det
lika mycket att göra samma transaktion med ditt Pro-konto. Alla transaktioner på ditt Pro-konto
ingår i eventuella kvoter och gränser som gäller för ditt privata konto. Se avgiftssidan för mer



information om avgifter. På avgiftssidan hittar du även avgifter som vi tillämpar för din
användning av betalningsbehandlingsprodukten i betalningsbehandlingsvillkoren.
Den enda gången du betalar en annan avgift för att använda ditt Revolut Pro-konto är när du
beställer ett Pro-kort. Du ser kostnaden för kortet, och eventuell leveransavgift, i appen innan du
bekräftar beställningen. Pro-kortet är inte inräknat i kortgränsen för ditt personliga paket.

8. Hur tjänar jag cashback med Revolut Pro?

Du kan tjäna cashback när du spenderar med ditt Revolut Pro-kort.
Du tjänar cashback på inrikes och utrikes transaktioner som du gör med ditt Revolut-kort,
förutom transaktioner hos exkluderade handlare eller kontantliknande transaktioner. Du kan se
din exakta cashbackprocent i Revolut-appen. Gå till avsnittet Cashback på hemskärmen för
Revolut Pro för att se aktuell cashbackprocent.
Vi kan justera cashbackprocenten efter eget gottfinnande utan förvarning. Observera att den
cashbackprocent du ser i appen alltid är den du kommer att få.
Du tjänar inte cashback hos exkluderade handlare. Exkluderade handlare är handlare med
följande ”handlares kategorikoder” (HKK är en kod på kortsystemnätverk som indikerar typen av
verksamhet). Exkluderade HKK är:

4829: Pengaöverföringar

6010 och 6011: Kontantutbetalningar

6012: Merchandise och tjänster – finansinstitut för kunder

6050 och 6051: Kvasipengar

6211: Värdepappersmäklare/-handlare

6540: Finansieringstransaktioner, interaktionspunkt

Du tjänar inte cashback på kontantliknande transaktioner. Kontantliknande transaktioner är alla
transaktioner som inte är inköp av varor eller tjänster (till exempel korttransaktioner till
betaltjänstleverantörer, spel, presentkort, valutaväxlingstransaktioner, pengaöverföringar,
finansiella tjänster, investeringstjänster eller liknande transaktioner är inte berättigade till
cashback).
Kom ihåg att du bara kan använda ditt Revolut Pro-konto för företagsändamål. Detta gäller även
för ditt Revolut Pro-kort, som bara är avsett för företagsutgifter. Om du använder ditt Pro-kort
för privata utgifter, kan vi återkalla eventuell cashback du har fått och stänga både ditt
detaljhandelskonto och ditt Pro-konto.
Vi kan inte ge dig cashback i ett sådant fall eftersom det bryter mot lagen.
Du samtycker till att vi återkallar utbetald cashback om:

betalningen som du fick cashback på återbetalas till dig,

du fick cashbacken genom bedrägeri, eller

om du bröt mot detta avtal för att få cashbacken.

Om vi inte kan återkräva summan för cashbacken från ditt konto kommer du fortfarande att
vara skyldig oss relevant belopp. Vi kan sedan komma att återkräva beloppet från ett lagrat kort
eller utöva vår rätt till kvittning. Vi kan också komma att vidta juridiska åtgärder för att få
tillbaka det belopp som du är skyldig oss. Om vi gör det kan du behöva betala rimliga kostnader
för detta utförande.



9. Juridisk information

Behandla dina betalningar
Ibland är vi skyldiga att kontrollera att din aktivitet och information är aktuell och fortsätter att
uppfylla kraven. Det kan hända till följd av en händelse eller som en del av periodiska kontroller.
Vi kan behöva pausa ditt konto eller en betalningstransaktion till dess att kontrollerna är
slutförda. Vi kan även komma att be dig om underlag för informationen. För en så smidig
kontroll som möjligt ber vi dig att tillhandahålla all nödvändig information i god tid.
Stänga ditt konto
Du kan när som helst stänga ditt Revolut Pro-konto i appen. Om du stänger ditt Revolut Pro-
konto kan du fortfarande använda ditt privata konto, men du förlorar åtkomst till alla tjänster
som har ingått i ditt Pro-konto, till exempel betalningsbehandlingsprodukten.
Vi kan stänga ditt Revolut Pro-konto om du bryter mot villkoren för Revolut Pro eller våra
personliga villkor, eller om vi har en annan juridisk grund för det. Om vi gör det skickar vi tillbaka
medlen på ditt Pro-konto till ditt privata konto (om vi inte är skyldiga att hålla medlen medan vi
genomför en kontroll), och du förlorar åtkomst till alla tjänster som ingick i ditt Pro-konto, till
exempel betalningsbehandlingsprodukten.
Vi stänger även ditt Revolut Pro-konto om vi av någon anledning måste stänga ditt privata
konto.
Övrigt
Kom ihåg att våra personliga villkor och betalningsbehandlingsvillkoren gäller för din användning
av Revolut Pro med undantag för när de uttryckligen har modifierats i Pro-villkoren. Det innebär
att alla rättigheter som du och vi har under de personliga villkoren och
betalningsbehandlingsvillkoren gäller för din användning av Revolut Pro. Du bör därför läsa
villkoren för Pro, de personliga villkoren samt betalningsbehandlingsvillkoren.


