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Suma trimisa acasa prin Revolut de utilizatorii români stabiliti în 49 de tari a
crescut cu 79% în 2021
Sumele trimise de utilizatorii Revolut catre România, în 2021, prin remiteri personale, s-au ridicat la 316
milioane euro, reprezentând o crestere cu 79% fata de anul 2020, potrivit datelor analizate de
super-aplicatia Revolut, care are 18 milioane de clienti la nivel global, din care peste 1,5 milioane în
România.
Totodata, numarul remitentelor efectuate de catre utilizatorii Revolut a crescut cu 84% în 2021 comparativ cu
2020, iar numarul de clienti care au recurs la aplicatia Revolut pentru a face astfel de transferuri catre apropiati a
progresat cu 70%.
În conditiile în care majoritatea statelor au adoptat, în 2020 si 2021, masuri de limitare a mobilitatii
transfrontaliere, numarul românilor care au lucrat în strainatate s-a redus, dar aceasta nu a afectat volumul total al
sumelor trimise în tara.
Un utilizator Revolut a efectuat remiteri personale de 3.258 euro (suma anuala medie/ utilizator) catre familie si
apropiatii din tara, mai mult cu 5% fata de 2020. Conform sursei citate, numarul tarilor din care au fost înregistrate
aceste remiteri individuale s-a ridicat la 49.
"În ultimii 2 ani, tranzactiile individuale au avut o dinamica remarcabila, confirmând ca super-aplicatia financiara
Revolut este solutia cea mai potrivita, mai sigura si mai usor de utilizat pentru a trimite rapid si constant bani catre
prieteni, apropiati, familie, oriunde si oricând. Le suntem recunoscatori clientilor pentru încrederea pe care o au în
aplicatia noastra, prin intermediul careia au infuzat aproape o jumatate de miliard de euro în economia locala, în
ultimele 24 de luni", a afirmat Gabriela Simion, Revolut Romania Branch Head.
Utilizatorul Revolut care a trimis bani în tara are urmatorul profil: 25-34 de ani (41% dintre utilizatori, dupa
valoarea totala remisa de aceasta categorie de vârsta), traieste si munceste în Marea Britanie (70% dintre
utilizatori) si a expediat catre familie sau apropiati, în medie, 495 euro pe tranzactie, în 2021.
Cei mai multi bani trimisi prin Revolut au provenit de la utilizatorii din Marea Britanie (66%), Germania (6%),
Olanda (5%), Irlanda (4%) si Franta (3%). În top 10 se mai afla tari precum Belgia, Elvetia, Danemarca, dar si
Italia si Spania, unde traiesc comunitati românesti importante, cu peste 1 milion de membri. În ceea ce priveste
repartitia pe segmente de vârsta, în functie de sumele totale transmise în România, pe primul loc se afla categoria
25-34 de ani (41%), urmata de 35-44 de ani (34%), 45-54 de ani (13%) si 18-24 de ani (9%).
În România, Revolut opereaza prin Revolut Payments UAB si Revolut Bank UAB, entitati înregistrate în
Republica Lituania.
Potrivit datelor comunicate de Eurostat, în 2019, România a beneficiat de o infuzie de bani din strainatate, prin
remitente, în valoare de 7,3 miliarde euro (din care aproape 5,6 miliarde euro din UE). În 2020, suma totala a
remitentelor s-a redus la aproape 6,7 miliarde euro, din care aproape 5 miliarde din UE (sursa: Eurostat). România
este unul dintre statele membre UE pentru care contributia remitentelor la PIB este importanta, reprezentând circa
3,1% din produsul intern brut la nivelul anului 2020.
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 folosesc serviciile inovatoare Revolut pentru a realiza peste 150
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de milioane de tranzactii pe luna.
Prin intermediul conturilor personale sau corporate, Revolut ajuta clientii de pretutindeni sa dispuna mai eficient
de banii lor, sa se conecteze rapid cu semenii lor sau cu cei apropiati, oriunde s-ar afla.
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