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Revolut Bank intra pe alte 10 piete europene
Revolut, super-aplicatia financiara cu peste 18 milioane de clienti în toata lumea, a operationalizat, de
marti, în alte 10 piete europene licenta bancara emisa în Lituania, potrivit unui comunicat remis marti
AGERPRES.
Astfel, clientii din Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Islanda, Lichtenstein, Luxemburg, Olanda, Spania,
Suedia care opteaza pentru serviciile Revolut Bank vor avea depozitele protejate de schema de garantare a
depozitelor.
Depozitele cu valoarea de pâna la 100.000 euro sunt garantate de compania de stat lituaniana pentru Asigurari de
Depozite si Investitii.
Clientii vor putea sa opteze pentru trecerea la Revolut Bank direct din aplicatie, iar procesul de tranzitie va dura
doar câteva minute. Lansarea Revolut Bank pe aceste piete este un alt exemplu al efortului constant depus de
fintech-ul britanic pentru a raspunde nevoilor utilizatorilor sai.
Conform unui studiu realizat de Revolut la finalul anului 2020, aproximativ 50% dintre respondenti au indicat
faptul ca ar lua în calcul sa îsi încaseze salariul prin Revolut, iar 54% declarau ca ar fi dispusi sa utilizeze mai mult
aplicatia pentru achizitii, daca ar avea depozitele asigurate.
"Lansarea bancii pe alte 10 piete europene va aduce un grad mai mare de încredere si siguranta clientilor nostri si
ne va ajuta sa diversificam, în viitorul apropiat, portofoliul de servicii si produse noi oferite acestora", a declarat
Joe Heneghan, Chief Executive Officer Revolut Bank.
Conform sursei citate, Revolut a atras mai mult de 18 milioane de clienti la nivel global, în doar sase ani de la
lansare. În 2020, Revolut si-a lansat propria banca în Polonia si Lituania, apoi a început sa ofere produse de
creditare competitive pe ambele piete si si-a continuat expansiunea în Spatiul Economic European.
Dupa aceasta recenta lansare pe cele 10 piete europene, numarul tarilor UE unde Revolut Bank îsi deruleaza
operatiunile ajunge la 28, inclusiv România, unde a fost lansata în martie 2021. Licenta bancara specializata
permite Revolut Bank sa furnizeze o gama limitata de servicii bancare direct din aplicatie, alaturi de servicii si
produse financiare oferite de alte entitati care fac parte din grupul Revolut.
Prin intermediul aplicatiei, clientii pot vedea exact cât de mult cheltuiesc în fiecare luna pentru diverse achizitii,
cum ar fi alimente, utilitati, telecomunicatii, servicii de transport si restauratie (HoReCa), îsi pot stabili limite ale
cheltuielilor si pot gestiona abonamentele la diverse servicii de divertisment, pot economisi sau pot investi în
criptomonede si metale pretioase.
De asemenea, utilizatorii Revolut pot face cumparaturi si pot transfera bani oriunde pe glob, fara comisioane sau
taxe ascunse, în peste 30 de monede, direct din aplicatie, sau pot trimite instantaneu bani apropiatilor, prietenilor,
copiilor, familiei.
Revolut este prima super-aplicatie financiara care ajuta utilizatorii din toata lumea sa îsi foloseasca la maximum
fondurile de care dispun. În 2015, Revolut s-a lansat în Marea Britanie, cu servicii de transfer de bani si schimb
valutar.
În prezent, 18 milioane de clienti din lume, din care peste 1,5 milioane din România, folosesc serviciile inovatoare
Revolut pentru a realiza peste 150 de milioane de tranzactii pe luna.
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