
Šios sąlygos taikomos nuo 2023 m. sausio mėn. 23 d. Spustelėk čia, jei nori peržiūrėti
ankstesnes sąlygas, taikomas iki 2023 m. sausio mėn. 23 d.

1. Kodėl ši informacija svarbi

Šiame dokumente išdėstytos sąlygos, taikomos naudojantis „Revolut Pro“. Jas vadiname „Pro“
sąlygomis.
Šios „Pro“ sąlygos taikomos papildomai prie mūsų privatiems klientams taikomų sąlygų ir visų
kitų taikomų sąlygų, jums pasirinkus naudoti „Revolut Pro“. Taip pat taikomos ir mūsų privatiems
klientams taikomos sąlygos bei mūsų mokėjimų apdorojimo paslaugų sutartis (vadinamosios
„mokėjimų apdorojimo sąlygos“), nes dauguma paslaugų, teikiamų mūsų asmeninėje ir „Pro“
sąskaitose, yra tos pačios. Tiesiog šiose „Pro“ sąlygose nustatomi papildomi aspektai, kuriuos
turite žinoti naudodamiesi „Pro“. Jei būtų neatitikimų tarp privatiems klientams taikomų sąlygų ir
šių „Pro“ sąlygų, jūsų „Revolut Pro“ naudojimui bus taikomos šios „Pro“ sąlygos. Jei tikėjotės, kad
šiose „Pro“ sąlygose bus kažkas aptarta, bet to neradote, pabandykite peržiūrėti privatiems
klientams taikomas sąlygas arba mokėjimų apdorojimo sąlygas.
Jei naudojatės „Revolut Pro“, šios „Pro“ sąlygos bus teisinės sutarties tarp jūsų (sąskaitos
turėtojo) ir mūsų (UAB „Revolut Bank“ yra Lietuvos Respublikoje registruota įmonė, kurios
įmonės numeris 304580906, registruota buveinė ir pagrindinė būstinė yra adresu Konstitucijos
pr. 21B, LT-08130 Vilnius, Lietuvos Respublika) dalis.

2. Kas yra „Revolut Pro“?

„Revolut Pro“ – tai paslauga, leidžianti greitai ir lengvai sukurti sąskaitą, kad „Revolut“
mažmeninės programėlėje galėtumėte tvarkyti savo verslo arba papildomo darbo pajamas.
„Revolut Pro“ panaši į mūsų produktą „Revolut Business“. Skirtumas tas, kad „Revolut Pro“
pasiekiama per esamą asmeninę „Revolut“ sąskaitą naudojant mažmeninės prekybos
programėlę, kur mūsų „Revolut Business“ produktas yra atskira sąskaita, kurią pasiekiate
naudodami „Revolut Business“ programėlę ir platformą (tai vadiname „valdymo skydeliu“).
Jūsų „Revolut Pro“ sąskaita yra tokio pat tipo kaip turima asmeninė „Revolut“ sąskaita. Visi
mūsų privatiems klientams taikomose sąlygose pateikti jūsų sąskaitos, mūsų paslaugų veikimo ir
jūsų bei mūsų teisių aprašymai taip pat taikomi, kai naudojatės „Revolut Pro“. Šiose „Pro“
sąlygose nenurodoma viskas, ką reikia žinoti, kai naudojatės „Revolut Pro“ – jose tiesiog
paaiškinami papildomi aspektai, kuriuos reikia žinoti papildomai prie mūsų privatiems klientams
taikomų sąlygų.

3. Ar galiu atidaryti „Revolut Pro“ sąskaitą?

„Revolut Pro“ sąskaitą galite atidaryti šiais atvejais:

jei turi asmeninę „Revolut“ sąskaitą;

esate savarankiškai dirbantis fizinis asmuo (ne įmonė);

„Revolut Pro“ sąskaitą naudosite tik verslo tikslais;

sėkmingai užbaigus mūsų registracijos patikras.

Tą patį turite toliau daryti ir atidarę „Revolut Pro“ sąskaitą. Kitu atveju galime ją uždaryti. Kartais
mums gali tekti atlikti papildomas patikras, kad galėtume leisti naudotis papildomomis „Revolut
Pro“ teikiamomis paslaugomis, kuriomis anksčiau nesinaudojote. Tai pasakytina apie mūsų
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mokėjimų apdorojimo produktą. Mokėjimų apdorojimo sąlygose paaiškiname šiek tiek daugiau
apie šias paslaugas ir kokias patikras pirmiausia turėsime atlikti.
Savarankiškai dirbantis fizinis asmuo – tai asmuo, kuris savarankiškai imasi verslo veiklos.
Kartais toks asmuo vadinamas „laisvai samdomu darbuotoju“ arba „individualiu prekybininku“.
Buvimas fiziniu asmeniu tiesiog reiškia, kad esate realus žmogus, o ne įmonė.
Jei ieškote paprastos sąskaitos, kad greta asmeninės sąskaitos galėtumėte valdyti savo
savarankiško ar papildomo darbo finansus, tuomet tikriausiai „Revolut Pro“ kaip tik jums. Jei jūsų
verslas plėsis arba jums reikia daugiau funkcijų, gali tekti susikurti „Revolut Business“ sąskaitą.
Negalite atidaryti ar turėti „Revolut Pro“ sąskaitos, jei jūsų vykdomas verslas ar veikla susijusi su:

pažinčių ir palydovų paslaugomis;

pornografija;

ginklais;

prekyba brangiaisiais metalais, akmenimis ar menu;

aukcionų rengimu;

pinigų grąžinimo paslaugomis;

chemikalais ir susijusiais produktais;

vaizdo žaidimų pasažais;

prekyba kriptovaliuta;

naudotų automobilių pardavimu;

dvinariais pasirinkimo sandoriais arba lošimais;

skolų išieškojimu arba

prekyba pagrindinių bankų garantijomis, obligacijomis, akredityvais arba vidutinės trukmės
vertybiniais popieriais.

Galime atsisakyti jums leisti atidaryti arba turėti „Revolut“ sąskaitą, jei vykdote kokį nors kitą
verslą ar veiklą, kuri mums netinka. Taip pat galime jūsų „Pro“ sąskaitai taikyti apribojimus, apie
kuriuos jus informuosime prieš ją atidarant.

4. Kaip užsiregistruoti gauti „Revolut Pro“ sąskaitą?

Norėdami užsiregistruoti gauti „Revolut Pro“, privalote turėti (ir toliau ją naudoti) asmeninę
„Revolut“ sąskaitą.
Ją turėdami, programėlėje galite užsiregistruoti gauti „Revolut Pro“. Jums gali tekti mums
pateikti papildomos informacijos tada, kai prašote atidaryti „Pro“ sąskaitą arba vėliau.
Peržiūrėsime jūsų paraišką ir nuspręsime, ar esate tinkami gauti „Revolut Pro“ sąskaitą.
Pavyzdžiui, galime nepriimti įmonių iš rinkos ar sektoriaus, kuriame užsiimate verslu. Paprastai
sprendimą priimame iš karto programėlėje, tačiau kartais tai gali užtrukti ilgiau.
Galime atšaukti savo sprendimą ir bet kuriuo metu uždaryti jūsų „Revolut Pro“ sąskaitą, jei
manysime, kad jūs nebeatitinkate „Revolut Pro“ sąskaitos reikalavimų.
Atminkite, kad „Revolut Pro“ gali naudotis tik savarankiškai dirbantys fiziniai asmenys (ne
įmonės) ir ji gali būti naudojama tik verslo tikslais. Daugiau informacijos žiūrėkite šių „Pro“ sąlygų
3 skyriuje.
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Kitu atveju, kai užsiregistruojate gauti „Pro“ sąskaitą, taikomos mūsų privatiems klientams
taikomų sąlygų dalys, apibrėžiančios, kada galime jums leisti atidaryti sąskaitą (arba ją uždaryti).

5. Kaip į „Revolut Pro“ sąskaitą įnešti ir išsiimti pinigų?

Jūsų „Revolut Pro“ sąskaita yra tokio pat tipo kaip turima asmeninė „Revolut“ sąskaita. Visgi, tai
yra atskira sąskaita. Ji turi savo atskirą likutį, sąskaitos numerį, operacijų istoriją ir yra
pasiekiama atskirai programėlėje.
Į savo „Revolut Pro“ sąskaitą pinigų galite įnešti iš asmeninės „Revolut“ sąskaitos. Savo „Revolut
Pro“ sąskaitą taip pat galite papildyti tiesiogiai iš išorinių šaltinių, kurie prieinami programėlėje.
Pinigus iš savo „Revolut Pro“ sąskaitos galite išsiimti naudodami savo „Revolut Pro“ kortelę,
atlikdami siunčiamą mokėjimą arba pervesdami pinigus į savo asmeninę „Revolut“ sąskaitą.
Kadangi savo „Pro“ sąskaitą turite naudoti tik verslo išlaidoms (ir tam negalite naudoti asmeninės
sąskaitos), šiuos likučius turime laikyti atskirai. Tai reiškia, kad jei jūsų „Pro“ sąskaitoje pritrūks
pinigų, visi mokėjimai, kuriuos bandysite atlikti savo „Pro“ sąskaitoje, nepavyks, net jei vis dar
turite pinigų asmeninėje sąskaitoje (taip pat ir atvirkščiai).
Priešingu atveju, kai įnešate arba išimate pinigus iš savo „Pro“ sąskaitos, taikomos mūsų
privatiems klientams taikomų sąlygų dalys, kuriose aprašomos mūsų įnešimo ir išėmimo
paslaugos.

6. Kokio tipo operacijoms galite naudoti „Revolut Pro“ sąskaitą?

„Revolut Pro“ yra skirta jūsų verslui ar papildomam darbui. Ją galima naudoti tik verslo tikslais.
Tai reiškia, kad negalite savo „Revolut Pro“ sąskaitos arba „Pro“ kortelės naudoti asmeninėms
operacijoms (ir asmeninės sąskaitos negalite naudoti verslo operacijoms).
Atidarydami „Revolut Pro“ sąskaitą sutinkate, kad:

„Revolut Pro“ sąskaitą naudosite tik verslo (o ne asmeniniais) tikslais.

Jei jums išduosime „Pro“ kortelę, skirtą naudoti su jūsų „Revolut Pro“ sąskaita, šią kortelę
galėsite naudoti tik verslo (o ne asmeninėms) išlaidoms.

Taip pat savo asmeninėje sąskaitoje nedarysite šių dalykų, jei jie susiję su verslo veikla.

Jei tai darysite, galime jūsų „Pro“ sąskaitą uždaryti.
Priešingu atveju, kai atliekate operacijas savo „Pro“ sąskaitoje, taikomos mūsų privatiems
klientams taikomų sąlygų dalys, kuriose aprašomos tos paslaugos.
Savo „Pro“ sąskaitą taip pat galite naudoti norėdami pasiekti kitas papildomas paslaugas, pvz.,
mūsų mokėjimų apdorojimo produktą, kuriam taikomos mokėjimų apdorojimo sąlygos. Jei
nuspręsime, kad galite naudoti šį produktą, galėsite naudoti „Revolut“ mokėjimams iš žmonių,
kurie perka jūsų prekes ar paslaugas jums vykdant verslo veiklą, priimti.

7. Kokie mokesčiai taikomi „Revolut Pro“?

Norint atidaryti ar turėti „Revolut Pro“ sąskaitą, nėra jokio mokesčio. Taigi, jei turite asmeninę
sąskaitą, suteikiančią teisę gauti „Pro“, galite nemokamai atidaryti „Pro“ sąskaitą.
Mokesčiai, taikomi už naudojimąsi „Pro“ sąskaita, yra tokie patys kaip ir už asmeninę sąskaitą.
Šie mokesčiai priklauso nuo turimo asmeninės sąskaitos tipo. Pvz., jei tam tikro tipo mokėjimų
siuntimas į jūsų asmeninę sąskaitą kainuoja 1 £/€ (arba jūsų vietine valiuta), tai tiek pat kainuos
ir jūsų „Pro“ sąskaitoje. Visos jūsų „Pro“ sąskaitos operacijos bus įskaičiuojamos į asmeninės
sąskaitos limitus. Daugiau informacijos rasite jūsų asmeninei sąskaitai taikomame mokesčių
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puslapyje. Šiame mokesčių puslapyje taip pat rasite mokesčius, taikomus naudojant mokėjimų
apdorojimo produktą, kuriam taikomos mokėjimų apdorojimo sąlygos.
Vienintelis kartas, kai turėsite mokėti kitokį mokestį už naudojimąsi savo „Pro“ sąskaita, bus
užsakant „Pro“ kortelę. Šios kortelės kaina ir visi pristatymo mokesčiai bus rodomi programėlėje
prieš jums sutinkant užsisakyti kortelę. Jūsų „Pro“ kortelė neįsiskaičiuoja į kortelės limitą pagal
jūsų asmeninį planą.

8. Kaip „Revolut Pro“ gauti po atsiskaitymo grąžinamą pinigų dalį?

Po atsiskaitymo grąžinama pinigų dalį galite gauti, kai atsiskaitote savo „Revolut Pro“ kortele.
Atgausite sumokėtų pinigų už bet kokią vietinę ar tarptautinę operaciją, atliktą naudojant jūsų
„Revolut“ kortelę, išskyrus operacijas iš neįtrauktų pardavėjų arba į grynuosius konvertuojamas
operacijas. Tikslus po atsiskaitymo grąžinamos pinigų dalies tarifas bus rodomas „Revolut“
programėlėje. Norėdami sužinoti naujausius grynųjų pinigų grąžinimo tarifus, apsilankykite
„Revolut Pro“ pagrindiniame ekrane esančiame sugrįžtančių pinigų skyrelyje.
Savo nuožiūra bet kuriuo metu galime keisti jums siūlomą sugrįžtančių pinigų normą. Atkreipkite
dėmesį, kad programėlėje matoma sugrįžtančių pinigų norma visada yra ta, kurią gausite.
Po atsiskaitymo grąžinamos pinigų dalies negausite pirkdami iš neįtrauktų pardavėjų. Neįtraukti
pardavėjai yra pardavėjai su toliau nurodytais pardavėjo kategorijos kodais (tai kodai, naudojami
mokėjimo kortelių schemos tinkluose, siekiant nustatyti pardavėjo verslo pobūdį). Neįtraukti
pardavėjo kategorijos kodai:

4829: pinigų pervedimai

6010 ir 6011: grynųjų pinigų išmokėjimai

6012: prekės ir paslaugos – klientų finansų įstaigos

6050 ir 6051: pinigų ekvivalentai

6211: vertybinių popierių brokeriai / pardavėjai

6540: mokėjimo įrenginių operacijos

Po atsiskaitymo grąžinamos pinigų dalies negausite už į grynuosius konvertuojamas operacijas.
Tai reiškia bet kokį pirkimą, kuris nėra tikras prekių ar paslaugų pirkimas (pavyzdžiui, kortelės
operacijos mokėjimo paslaugų teikėjams, azartinių lošimų, dovanų kortelių ar valiutos keitimo
paslaugų teikėjams, pinigų pervedimai, finansinės ar investicinės paslaugos ar bet kokios
panašios operacijos yra netinkamos).
Atminkite, kad „Revolut Pro“ sąskaitą galite naudoti tik verslo tikslais. Tas pats taikoma ir
„Revolut Pro“ kortelei; ją galima naudoti tik verslo išlaidoms. Jei „Pro“ kortelę naudosite
asmeninėms išlaidoms, galime anuliuoti bet kokią jūsų gautą po atsiskaitymo grąžinamą pinigų
dalį ir uždaryti jūsų mažmeninės prekybos bei „Pro“ sąskaitas.
Negalėsime jums pervesti po atsiskaitymo grąžinamos pinigų dalies, jei tai pažeistų kokį nors
įstatymą ar reglamentą.
Sutinkate, kad galime anuliuoti bet kokią jūsų gautą po atsiskaitymo grąžinamą pinigų dalį, jei:

po atsiskaitymo grąžinama pinigų dalis už mokėjimą, už kurį jums grąžinti pinigai;

po atsiskaitymo grąžinamą pinigų dalį gavote apgavikiškai arba

sulaužėte šią sutartį, kad gautumėte po atsiskaitymo grąžinamą pinigų dalį.
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Jei negalėsime iš jūsų sąskaitos atgauti po atsiskaitymo grąžinamos pinigų dalies sumos, vis tiek
liksite mums ją skolingi. Tada šią sumą galime atgauti iš išsaugotos kortelės arba pasinaudoti
savo teise į įskaitymą. Taip pat galime imtis teisinių priemonių, kad atgautume sumą, kurią esate
mums skolingi. Jei tai padarysime, jums gali tekti sumokėti pagrįstas tokių mūsų veiksmų
išlaidas.

9. Šiek tiek teisinės informacijos

Jūsų mokėjimų apdorojimas
Retkarčiais privalome užtikrinti, kad jūsų veikla ir informacija atitiktų reikalavimus ir būtų
atnaujinta. Taip gali nutikti dėl kokio nors įvyko ar atliekant periodines peržiūras. Tokiu atveju
mums gali tekti laikinai pristabdyti naudojimąsi jūsų sąskaita arba joje atliktą mokėjimą, kol bus
baigtos peržiūros. Atlikdami peržiūrą taip pat galime jūsų paprašyti pateikti informaciją. Kad
išvengtumėte trukdžių, nedelsdami pateikite mums visą reikiamą informaciją.
Sąskaitos uždarymas
Savo „Revolut Pro“ sąskaitą galite bet kada uždaryti programėlėje. Uždarius „Pro“ sąskaitą,
asmeninė sąskaita nebus uždaryta, tačiau tai reikš, kad prarasite prieigą prie bet kokių kitų su
„Pro“ sąskaita susijusių paslaugų, pvz., prie mūsų mokėjimų apdorojimo produkto.
Mes taip pat galime uždaryti jūsų „Revolut Pro“ sąskaitą, tačiau tik tuo atveju, jei pažeisite šias
„Pro“ sąlygas ar mūsų privatiems klientams taikomas sąlygas arba turėsime kitą teisėtą
priežastį tai padaryti. Jei tai padarysime, visos jūsų „Pro“ sąskaitoje esančios lėšos bus
pervestos atgal į jūsų asmeninę sąskaitą (nebent turėsime laikyti lėšas, kad galėtume atlikti
peržiūras), o jūs prarasite prieigą prie visų kitų su jūsų „Pro“ sąskaita susijusių paslaugų, pvz.,
prie mokėjimų apdorojimo produkto.
Jei mums teiks uždaryti jūsų asmeninę sąskaitą, uždarysime ir „Revolut Pro“ sąskaitą.
Visa kita
Atminkite, kad jūsų „Revolut Pro“ naudojimui taikomos mūsų privatiems klientams taikomos
sąlygos ir mokėjimų apdorojimo sąlygos, išskyrus atvejus, kai šiose „Pro“ sąlygose nurodyta
kitaip. Tai reiškia, kad visos teisės, kurias jūs ir mes turime pagal mūsų privatiems klientams
taikomas sąlygas ir mokėjimų apdorojimo sąlygas, taip pat taikomos ir jums naudojant „Revolut
Pro“. Dėl šios priežasties turėtumėte perskaityti šias „Pro“ sąlygas, mūsų privatiems klientams
taikomas sąlygas ir mokėjimų apdorojimo sąlygas.
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