
Denne version af vores vilkår træder i kraft den 23. januar 2023. Klik her for at se de vilkår, der
er gældende indtil den 23. januar 2023.

1. Derfor er disse oplysninger vigtige

Dette dokument beskriver de vilkår og betingelser, der gælder, når du bruger Revolut Pro. Vi
kalder det "vilkår for Pro".
Disse vilkår for Pro gælder i tillæg til vores personlige vilkår og alle øvrige gældende vilkår og
betingelser, når du vælger at bruge Revolut Pro. Vores personlige vilkår og vores serviceaftale
om behandling af betaling (som vi kalder vores "vilkår for behandling af betaling") vil også
stadig være gældende, da mange af de tjenester, vi leverer på vores Personal- og Pro-konti, er
de samme. Disse vilkår for Pro angiver blot de yderligere oplysninger, du skal vide, når du bruger
Pro. Hvis der er uoverensstemmelser mellem de personlige vilkår og disse vilkår for Pro, vil disse
vilkår for Pro være gældende for din brug af Revolut Pro. Hvis du forventede, at noget ville være
dækket af disse vilkår for Pro, men ikke er det, skal du i stedet prøve at tjekke de personlige
vilkår eller vilkårene for behandling af betaling.
Hvis du bruger Revolut Pro, vil disse vilkår for Pro være en del af den juridiske aftale mellem dig
(kontoindehaver) og os (Revolut Bank UAB, en virksomhed med base i Litauen, som har CVR-nr.
304580906. Vores registrerede hovedkontor ligger på Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius,
Litauen).

2. Hvad er Revolut Pro?

Revolut Pro er en tjeneste, der giver dig mulighed for hurtigt og nemt at opsætte en konto, hvor
du kan administrere din virksomhed eller nebengeschæft, direkte fra Revolut Retail-appen.
Revolut Pro ligner meget vores produkt "Revolut Business". Forskellen er, at Revolut Pro tilgås
via din eksisterende Revolut Personal-konto via Revolut Retail-appen, hvorimod vores Revolut
Business-produkt er en separat konto, som du tilgår via vores Revolut Business-app og -
platform (vi kalder dette "Dashboard").
Din Revolut Pro-konto er den samme type konto som din eksisterende Revolut Personal-konto.
Alle de beskrivelser, vi giver af din konto, måden vores tjenester fungerer på, og dine og vores
rettigheder ifølge vores personlige vilkår gælder også, når du bruger Revolut Pro. Disse vilkår for
Pro angiver ikke alt, hvad du behøver at vide, når du bruger Revolut Pro. De forklarer blot de
yderligere oplysninger, du bør kende til i tillæg til vores personlige vilkår.

3. Kan jeg åbne en Revolut Pro-konto?

Du kan åbne en Revolut Pro-konto, hvis du:

har en Revolut Personal-konto

er en selvstændig fysisk person (dvs. ikke en virksomhed)

kun agter at anvende din Revolut Pro-konto til forretningsformål

består vores kontrol i forbindelse med onboarding.

Alt dette skal fortsat gøre sig gældende, efter du har åbnet din Revolut Pro-konto. Hvis det ikke
er tilfældet, bliver vi muligvis nødt til at lukke den. Nogle gange skal vi muligvis føre yderligere
kontrol, før vi kan lade dig bruge yderligere tjenester, der er tilgængelige for Revolut Pro, hvis du
ikke har brugt dem før. Dette gør sig gældende for vores produkt til behandling af betaling, og vi
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forklarer lidt mere om disse tjenester og hvilken kontrol, vi i første omgang skal udføre i vilkår
for behandling af betaling.
En selvstændig fysisk person er en person, der selv udøver erhvervsmæssig virksomhed. De
kaldes nogle gange en "freelancer" eller en "eneindehaver". At være en fysisk person betyder
blot, at du er et rigtigt menneske og ikke et selskab.
Hvis du er på udkig efter en enkel konto til at administrere din selvstændige virksomhed eller
økonomien for din nebengeschæft ved siden af din Personal-konto, så er Revolut Pro
sandsynligvis den rette løsning for dig. Hvis din virksomhed vokser, eller hvis du har brug for
flere funktioner, skal du muligvis oprette en Revolut Business-konto i stedet.
Du kan ikke åbne eller have en Revolut Pro-konto, hvis du udfører nogen form for aktivitet, der
er relateret til følgende:

dating- og escorttjenester

pornografi

våben

handel med ædelmetaller, sten eller kunstværker

drift af et auktionshus

cashback-tjenester

kemikalier og relaterede produkter

videospilsarkader

handel med kryptovaluta

salg af brugte biler

binære optioner eller hasardspil

inkassovirksomhed

handel med bankgarantier, erhvervsobligationer, remburser eller gældsinstrumenter med
løbetid på mellem 9 måneder og 30 år.

Vi kan afvise at give dig mulighed for at åbne eller have en Revolut-konto, hvis du udfører andre
aktiviteter, som vi ikke er trygge ved. Vi kan også begrænse din Pro-konto, hvilket vi i så fald
fortæller dig om, inden den åbnes.

4. Hvordan tilmelder jeg mig en Revolut Pro-konto?

For at tilmelde dig Revolut Pro skal du have (og fortsætte med at have) en eksisterende Revolut
Personal-konto.
Når du har en, kan du bede om at blive tilmeldt Revolut Pro i appen. Du skal muligvis give os
yderligere oplysninger, enten på det tidspunkt, hvor du anmoder om at åbne din Pro-konto, eller
efterfølgende, men altid før aktiveringen af din Revolut Pro-konto. Vi gennemgår din ansøgning
og beslutter, om du er egnet til at få en Revolut Pro-konto. For eksempel kan vi muligvis ikke
acceptere virksomheder fra det marked eller den sektor, du opererer i. Normalt træffer vi en
beslutning med det samme i appen, men nogle gange kan vores beslutning tage længere tid.
Vi kan til enhver tid omgøre vores beslutning og lukke din Revolut Pro-konto, hvis vi mener, at du
ikke længere er egnet til en Revolut Pro-konto.



Husk, Revolut Pro er kun tilgængelig for selvstændige fysiske personer (ikke virksomheder) og
kan kun bruges til forretningsformål. Se yderligere oplysninger i afsnit 3 i disse vilkår for Pro.
I alle øvrige henseender gælder de dele af vores personlige vilkår, som beskriver, hvornår vi kan
give dig lov til at åbne en konto (eller lukke den), når du anmoder om at blive tilmeldt en Pro-
konto.

5. Hvordan kan jeg indsætte penge på og hæve penge fra min Revolut Pro-

konto?

Din Revolut Pro-konto er den samme type konto som din eksisterende Revolut Personal-konto.
Den er imidlertid en separat konto. Den har sin egen separate saldo, sit eget kontonummer, sin
egen transaktionshistorik og tilgås separat i appen.
Du kan indsætte penge på din Revolut Pro-konto fra din Revolut Personal-konto. Du kan også
opfylde din Revolut Pro-konto direkte fra de eksterne kilder, vi gør tilgængelige i appen.
Du kan hæve penge fra din Revolut Pro-konto ved at bruge dit Revolut Pro-kort, ved at foretage
en udgående betaling eller ved at overføre penge til din Revolut Personal-konto.
Da du kun må bruge din Pro-konto til forretningsudgifter (og ikke kan bruge din Personal-konto
til forretningsudgifter), skal vi holde disse saldi adskilt. Det betyder, at hvis du løber tør for
penge på din Pro-konto, vil alle betalinger, du forsøger at foretage på din Pro-konto, mislykkes,
selvom du stadig har penge på din Personal-konto (og omvendt).
Ellers gælder de dele af vores personlige vilkår, som beskriver vores tjenester til indsættelse og
hævning af penge, når du indsætter eller hæver penge fra din Pro-konto.

6. Hvilken type transaktioner kan man bruge en Revolut Pro-konto til?

Revolut Pro er til din virksomhed eller nebengeschæft. Det kan kun bruges til forretningsformål.
Det betyder, at du ikke kan bruge din Revolut Pro-konto eller dit Pro-kort til private transaktioner
(og du kan heller ikke bruge din private konto til forretningstransaktioner).
Når du åbner en Revolut Pro-konto, accepterer du at:

du kun agter at anvende din Revolut Pro-konto til forretningsformål

du kun vil bruge dette kort til forretningsudgifter (og ikke private udgifter), hvis vi udsteder et
Pro-kort til dig til brug med din Revolut Pro-konto

du heller ikke vil foretage dig nogen af disse ting på din private konto, hvis de vedrører
forretningsaktivitet.

Hvis du foretager dig nogen af disse ting, lukker vi muligvis din Pro-konto.
Når du i øvrigt foretager transaktioner på din Pro-konto, gælder de dele af vores personlige
vilkår, som beskriver de pågældende tjenester.
Du kan også bruge din Pro-konto til at få adgang til yderligere tjenester, såsom vores produkt til
behandling af betaling, som er dækket af vilkårene for behandling af betaling. Hvis vi
accepterer, at du kan bruge dette produkt, vil du være i stand til at bruge Revolut til at
acceptere betalinger fra personer, der køber dine varer eller tjenester i forbindelse med dine
forretningsaktiviteter.

7. Hvilke gebyrer gælder for Revolut Pro?

Der er intet gebyr for at åbne eller at have en Revolut Pro-konto. Så længe du har en
eksisterende Personal-konto, som er kvalificeret til Pro, kan du åbne en Pro-konto gratis.



De gebyrer, der gælder for brugen af din Pro-konto, er de samme som de gebyrer, der gælder for
brugen af din Personal-konto. Disse gebyrer afhænger af, hvilken type Personal-konto du har.
Hvis det eksempelvis koster 1 GBP/EUR (eller tilsvarende i din lokale valuta) at sende en betaling
af en bestemt type på din Personal-konto, vil det koste det samme beløb på din Pro-konto. Alle
transaktioner på din Pro-konto tæller også med i eventuelle grænser på din Personal-konto. Du
kan se flere oplysninger på siden med gebyrer, der gælder for din Personal-konto. På denne side
med gebyrer finder du også de gebyrer, der gælder i forhold til din brug af produktet til
behandling af betaling, der er omfattet af vilkårene for behandling af betaling.
Du betaler kun et andet gebyr for at bruge din Revolut Pro-konto, når du bestiller et Pro-kort. Du
får vist prisen for dette kort og eventuelle leveringsgebyrer i appen, inden du accepterer
bestillingen af kortet. Dit Pro-kort tæller ikke med i kortbegrænsningen for dit Personal-
abonnement.

8. Hvordan optjener jeg cashback på Revolut Pro?

Du kan optjene cashback, når du bruger dit Revolut Pro-kort.
Du optjener cashback på alle indenlandske eller internationale transaktioner, du foretager med
dit Revolut-kort, undtagen transaktioner hos udeladte forhandlere eller kontantlignende
transaktioner. Du kan se den nøjagtige cashback-sats, du får tilbudt, i Revolut-appen. Gå til
afsnittet Cashback på Revolut Pro-startskærmen for at se opdaterede cashback-satser.
Vi kan når som helst variere den cashback-sats, du får tilbudt, efter eget skøn. Bemærk, at den
cashback-sats, du kan se i appen, altid er den sats, du får.
Du optjener ikke cashback hos udeladte forhandlere. Udeladte forhandlere er forhandlere med
følgende koder for forhandlerkategori (disse er koder, der bruges i netværk til
betalingskortordninger til at bestemme typen af en forhandlers virksomhed). De udeladte koder
for forhandlerkategori er:

4829: Pengeoverførsler

6010 og 6011: Kontantudbetalinger

6012: Varer og tjenester – finansielle institutioner

6050 og 6051: Kvasi-penge

6211: Værdipapirmæglere/-forhandlere

6540: Finansieringstransaktioner ved salgssteder

Du vil ikke optjene cashback på kontantlignende transaktioner. Dette omfatter ethvert køb, der
ikke er et ægte køb af varer eller tjenester (for eksempel er korttransaktioner til udbydere af
betalingstjenester, spil, gavekort eller udbydere af valutavekslingstjenester, pengeoverførsler,
finansielle tjenester eller investeringstjenester eller lignende transaktioner ikke gyldige ).
Husk, at du kun kan anvende din Revolut Pro-konto til forretningsformål. Dette gælder også for
dit Revolut Pro-kort, som må kun bruges til erhvervsudgifter. Hvis du bruger dit Pro-kort til
privatforbrug, kan vi tilbageføre enhver cashback, du har modtaget, og lukke både dine detail-
og Pro-konto.
Vi kan ikke give dig cashback, hvis det vil udgøre et brud på en lov eller regulering.
Du accepterer, at vi kan tilbageføre enhver cashback, du modtager, hvis:

den betaling, der var berettiget til cashback, bliver tilbagebetalt til dig

du har erhvervet cashback via svindel



du har brudt denne aftale for at modtage den pågældende cashback.

Selv hvis vi ikke kan tilbageføre cashback-beløbet fra din konto, skylder du os stadig det
pågældende beløb. Vi kan i så fald tilbageføre beløbet fra et gemt kort eller udøve vores ret til
modregning. Vi kan også tage juridiske skridt for at få tilbageført det beløb, du skylder os. Hvis vi
gør det, skal du betale vores rimelige omkostninger i forbindelse med denne proces.

9. Juridiske elementer

Behandling af dine betalinger
Fra tid til anden er vi forpligtet til at sikre, at din aktivitet og dine oplysninger overholder alle
regler og er ajourførte. Dette kan ske på grund af en begivenhed eller som en del af
lejlighedsvise gennemgange. I den forbindelse kan vi være nødt til at sætte din konto eller en
betaling foretaget på den på pause, indtil gennemgangene er afsluttet. Vi vil muligvis også være
nødt til at bede dig om oplysninger for at understøtte vores gennemgang. Du skal straks levere
alle nødvendige oplysninger til os, så vi kan undgår forstyrrelser.
Lukning af din konto
Du kan når som helst lukke din Revolut Pro-konto i appen. Lukningen af din Revolut Pro-konto
lukker ikke din Personal-konto, men det betyder, at du mister adgangen til alle serviceydelser,
der er relateret til din Pro-konto, såsom vores produkt til behandling af betaling.
Vi kan også lukke din Revolut Pro-konto, men kun hvis du overtræder disse vilkår for Revolut Pro
eller vores personlige vilkår, eller hvis vi har en anden lovlig grund til at gøre det. Hvis vi gør det,
bliver alle midler på din Pro-konto overført tilbage til din Personal-konto (medmindre vi er
forpligtet til at tilbageholde midlerne for at gennemføre eventuelle gennemgange), og du mister
adgangen til andre serviceydelser, der er relateret til din Pro-konto, såsom produktet til
behandling af betaling.
Vi lukker også din Revolut Pro-konto, hvis vi er nødt til at lukke din Personal-konto.
Andet
Husk, at vores personlige vilkår gælder for din brug af Revolut Pro, ligesom vilkårene for
behandling af betaling, undtagen som udtrykkeligt modificeret i disse vilkår for Pro. Det betyder,
at alle de rettigheder, du og vi har i henhold til vores personlige vilkår og vilkårene for
behandling af betaling, også gælder for din brug af Revolut Pro. Af denne grund bør du læse
disse vilkår for Pro, vores personlige vilkår og vilkårene for behandling af betaling sammen.


