
 

 

 

 

 

 

 

 

Programėlės diegimas

E-bankininkystės registracija

Sąskaitos papildymas

Tapatybės patvirtinimas

Kortelės užsakymas

Kortelės naudojimas

~5 paspaudimai - "Revolut" programėlės įdiegimas per akcijos rekomendacijų nuorodą, 

 

~10 paspaudimų/veiksmų - "Revolut" anketos registracija, 

 

REVOLUT AKCIJAI BŪTINI ŽINGSNIAI 

~25 paspaudimų/veiksmų(pasiruošimui) ir ~3-žingsneliai(ateityje) – „Revolut“ sąskaitos 

papildymas minimalia 10 Eur suma, 

~15 paspaudimų/veiksmų - Asmens tapatybės identifikacija, 

 

~10 paspaudimų - Fizinės „Revolut“ banko kortelės užsisakymas ( NEMOKAMAI ), 

 

~3-10 paspaudimų/veiksmų ( priklausomai nuo panaudojimo būdo ir vietos ) - Bent vienos 

prekės/paslaugos apmokėjimas kortele interneto ar fizinėse parduotuvėse. 



                     

                     

 

 

 

Atvėrus AKCIJOS nuorodą 

bei suvedus Telefono Nr. 

pareikalaujame 5 EUR 

DOVANOS! 



 

 

 

 

 

Įsidiegiame „Revolut„ 

programėlę 
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„Revolut„ programėlėje 

registruojamės  

E-Bankininkystei 

Jei negalime/nenorime 

pasipildyti “Revolut” 

sąskaitos iš kito 

banko/kortelės 



  

     

 

 

 

Susižinome savo „Revolut„  

EUR sąskaitos numerį  

ir per „Paysera“ papildome 

grynaisiais 

 

 

  

Nusifotografuojam ir/arba 

atsispausdinam „Paysera“ 

savo barkodą, nes jį reiks 

rodyti įnešant grynuosius 

 

„Paysera“ naujokams 

registracijos nuoroda - čia 

ir pagalbos vadovas - čia 

 

 

https://www.paysera.lt/ref/281000
http://re.banke.lt/#paysera


    

  

 

 

 

 
 

EUR SUMA 

PAPILDYMUI 

Įvedame Savo Vardą Pavardę 

PRILIETUS PALAIKOM 

 

 ir įkeliam anksčiau 

nusikopijuotą „Revolut“ 

sąskaitos nr. 

 

 

 

 

 

 

ĮNEŠUS GRYNŲ MATOME 

PADIDĖJUSĮ „Paysera“ LIKUTĮ, 

GALIME SUSIKURTI PARUOŠTUKĄ  

„Revolut“ PAPILDYMUI 

 

https://www.paysera.lt/v2/lt-LT/vietu-zemelapis#/


   

       

 

 

 

 

 
 

 
Spausti ant skaičiaus, 

jei reikia pakeisti 

pildomą sumą 

KAD PATVIRTINTI - 

PRILIETUS SLENKAM 

DEŠINĖN 

Kita kartą pildant kortelę grynais, „Revolut“  
ruošinio dėka užteks trijų spustelėjimų  

( 25, 26, 27 punktai ) 

 

Kol papildymas per 

„Paysera“ pasieks 

„Revolut“, galime 

pasitvirtinti tapatybę 



 

 

 

 

 

  

 



 

   

 

FOTOGRAFUOJAM 

DOKUMENTUS  

FOTOGRAFUOJAM 

SAVE  

 

Po tapatybės patvirtinimo sulaukus į 

Revolut sąskaitą pervestų 10eur galime 

užsakyti ir fizinę „Revolut“ banko kortelę 

NEMOKAMAI! 

Po tapatybės patvirtinimo sulaukus į 

Revolut sąskaitą pervestų 10eur 

galime užsakyti ir fizinę „Revolut“ 

banko kortelę NEMOKAMAI! 



 

 

 

 

  

 
 

  



Na ir sumaniausiems papildoma dovanėlė: 

SU VISAIS SĖKMINGAI PRAĖJUSIAIS „REVOLUT“ AKCIJAI BŪTINUS ŽINGSNELIUS, 

PASIDALINSIU DAR VIENA ~6,5-20eur MOMENTINĖS VERTĖS REKOMENDACINE NUORODA, 

BEI PAKVIETIMU NEMOKAMAI SUDALYVAUTI ŠAUNIAM PROJEKTE, 

KURIAME GREITU METU NARYSTĖS KAINUOS po ~1000eur/DALYVIUI! 

o reikalavimai tikrai pakeliami daugumai: 

   A) reikės turėti bent kiek padoresnį išmanųjį telefoną ir 

   B) projektui skirti vidutiniškai po ~15-20min/dieną  

Jei Jūsų, kaip nario dalyvavimo kokybė/našumas ir gauti rezultatai per tas ~15-20min kasdien pasieks visų kitų aktyvių šio projekto dalyvių vidurkį,  

tuomet pasyviam uždarbiui palaipsniui didėjant jau po ~12mėn. pajamų užteks minimaliam pragyvenimui ~5metams į priekį,  

tad galėsite išeiti iš samdomo darbo ar išsivaduoti iš kitos mažiau naudingos veiklos ( investuoto laiko ir gautos grąžos prasme ),  

bei daugiau dėmesio skirti savo mėgstamiems užsiėmimams arba atiduoti visą energiją tam, kad dar labiau pasididinti pasyvias pajamas kituose įdomiuose 

projektuose. 

 

 




