
Revolut

Operace na účtu



Revolut obecné informace

Revolut 
 Je digitální banka vedená Londýně od roku 2015.
 Jedná se o neobanku – bankovní aplikaci plně v digitální podobě a bez kamenných poboček využívající

finanční super-aplikaci přímo ve smartphonu, aplikace je i v češtině.
 V roce 2018 získal evropskou bankovní licenci a jeho vklady jsou pojištěny do výše 100 000 EUR.
 V rámci multi-měnové peněženky Revolut lze najednou držet až 30 měn, včetně českých korun.
 Mezi měnami lze okamžitě převádět, bez poplatků a s využitím mezibankovních kurzů. Ty jsou zpravidla

mnohem výhodnější než kurzy běžných bank.
 Kurzy jsou velmi blízko středu.
 Vedení účtu i virtuální karty je zdarma.
 Pořízení fyzické karty je za náklady na poštovné.
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Více informací a podrobnější návod najdete zde: https://www.moneyo.cz/revolut/



Založení účtu Revolut

Postup pro založení účtu:
 Stáhnou aplikaci Revolut v AppStore nebo

GooglePlay
 Registrace je pomocí telefonního čísla
 Aplikace je v češtině
 Vybrat plán Revolut „Standard“
 Vyplnit všechny další požadované kroky
 Doklad totožnosti (op, pas, trvalý pobyt)
 Celá aktivace účtu je čistě elektronická
 Aktivace trvá jen několik minut

https://revolut.com/referral/terezammde
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https://revolut.com/referral/terezammde


Revolut - Platební karty

V aplikaci máte na výběr hned 3 karty:
 jednorázovou kartu na online nákupy. Tato karta se po každé platbě na internetu obnoví. To slouží

k větší bezpečnosti vašich nákupů online.
 Virtuální kartu, kterou si můžete uložit například do google/ apple pay.
 Fyzickou kartu, která vám bude poslána na objednávku a za cenu poštovného (cca 190Kč).
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Kartu lze objednat třemi způsoby:
 Express delivery do 2 dnů.
 Upgrade na účet Premium (175 Kč/ měsíc) a zaslání zdarma. (podmínkou je vedení účtu

Premium min 6 měsíců, při zrušení vám bude účtován poplatek za zbývající měsíce).
 Standard delivery do 14 dní.
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Revolut - Platební karty



Výběr kartou Revolut z bankomatu:
 Tarif Standard – Zdarma do výšky 4 500 Kč měsíčně. Po překročení 4 500 Kč je účtován

poplatek 2 %.
 Tarif Premium – Zdarma do výšky 9000 Kč měsíčně. Po překročení poplatek 2% nebo 30

Kč (dle toho, která částka je větší).
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Revolut - Platební karty



Vkládání prostředků na účet Revolut

Na účet Revolut je možné vkládat
 Jakoukoliv měnu, se kterou Revolut obchoduje, stačí přidat nový účet v požadované měně
 Prostředky třemi způsoby:

1. Platební kartou
 připisování prostředků z karty na účet Revolut je okamžité
 karta by měla být na vaše jméno

2. Převodem z bankovního účtu na zahraniční účet
 účtovány poplatky dle banky
 připisování prostředků trvá minimálně do druhého dne, může trvat i déle, záleží

na:
v typu převodu (běžný, okamžitý)
v čase zadání platebního příkazu (dopoledne, odpoledne, pátek, víkend, svátek)
v bance

3. Google/Apple pay - okamžité připsání
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Vkládání prostředků na účet Revolut

Přidání účtu v jiné měně
 Účty à àPřidat nový účet àPřidat účet – vybrat měnu
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Vkládání prostředků na účet Revolut

Vkládání prostředků
1. Platební kartou

v Revolut à Účty à Vybrat účet na, který budeme vkládat 
prostředky à + Přidat peníze
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Vkládání prostředků na účet Revolut

Vkládání prostředků
1. Platební kartou

v Přidat peníze à zadat částku à odeslat požadavek šipkou 
à transakce přidání platby + potvrzení o připsání prostředků

v Přidat peníze à zadat částku à vybrat platební kartu „Změnit“ 
à způsob přidání peněz à vybrat platební kartu, z které peníze 
přidáváme, nebo „Bezpečně přidat kartu“
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Vkládání prostředků na účet Revolut

Vkládání prostředků
1. Platební kartou

v „Bezpečně přidat kartu“ à Debetní nebo kreditní karta à Bezpečně přidat kartu (šipka) à zadat 
údaje nové karty à „Přidat“ à transakce přidání platby + potvrzení o připsání prostředků
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Vkládání prostředků na účet Revolut

Omezení vkládání kartou
 Vkládáni prostředků na účet Revolut pomocí platební karty je náhodně řízené

automatem
 Neexistuje žádné pravidlo a logika
 Nezávisí na limitech použité karty, omezení je nastavené na straně Revolut
 Nedá se předem naplánovat výška denního vkladu

Odzkoušené:
 mBank – maximální denní částka byla 50 000 Kč
 Fio Banka – maximální částka byla 20 000 Kč, někdy i 2x za den
 Denní limity na kartách byli nastaveny na 100 000 Kč
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Vkládání prostředků na účet Revolut

Vkládání prostředků
2. Převodem z bankovního účtu

v Revolut à Účty à Vybrat účet na, 
který budeme vkládat prostředky 
à + Přidat peníze
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Vkládání prostředků na účet Revolut

Vkládání prostředků
2. Převodem z bankovního účtu

v Přidat peníze à vložit převáděnou částku 
à „Změnit“à Pravidelný bankový převod 
à jenom zahraniční převody 
prostřednictvímSWIFT platby

o Údaje o IBAN a BIC kódech vašeho účtu
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Směna měn Revolut

Vybrat účet pro směnu měny
 Účty àČeská koruna à àSměna àProdat CZK àvložit požadovanou částku pro

směnu
 U každé měny je zobrazen dostupný zůstatek na účtu
 Prodat CZK za USD
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Poplatky za směny Revolut

Tarif Standard
 Každý měsíc je možné směnit max. 25 000 Kč bez poplatku
 Po překročení 25 000 Kč se účtuje poplatek 0,50 % ze směny

Poplatky jsou různé pro britské pracovní dny a britské svátky a víkend
https://www.mesec.cz/clanky/kolik-stoji-revolut-a-jak-na-nej-posilat-penize/

Poplatky v (britských) pracovních dnech Poplatky o víkendech a (britských) svátcích
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Poplatky Revolut

 Poplatky na účtu Revolut za převod USD na účet Binance
 Účtuje se poplatek za mezinárodní převody

 Poplatek za mezinárodní platbu se účtují když odesíláte převody do zahraničí nebo když uskutečňujete 
transakce v měnách jiných, než je vaše domácí měna.

 Poplatek se liší od výšky převáděné sumy – čím vyšší suma, tím nižší poplatek

 Více na https://www.mesec.cz/clanky/kolik-stoji-revolut-a-jak-na-nej-posilat-penize/
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Výběr z Revolut účtu

 Převod na účet u jiné banky
 Platba kartou a virtuální kartou v Čechách i v zahraničí
 Výběr z bankomatů v Čechách https://hoopoo.cz/revolut-vyber-z-bankomatu/

 Banky s výběrem zdarma (Výběry zkoušené na minimálních částkách 200 – 500 Kč)
v ČSOB (0 Kč)
v Sberbank (0 Kč)
v Airbank (0 Kč)
v Komerční banka (0 Kč)
v Raiffeisenbank (0 Kč)
v Unicredit (0 Kč)
v Fio (0 Kč)* (*Měl by být dle jiných zdrojů zdarma. Mně však bankomat opakovaně odmítl 

kartu.)
v Equa Bank

 Banky s poplatkem
v Česká spořitelna (125 Kč)
v Moneta (195 Kč)

 Výběr z bankomatů v zahraničí
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