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Mať platobný
terminál
v mobile?

Certifikované

Vyriešené. Pre prijímanie kariet už
nie je potrebný platobný terminál.
Nainštalujte si aplikáciu GP tom
do vášho mobilu.

7 vychytaných výhod
Prijímajte karty keď potrebujete

Jednoduchý a prehľadný reporting

Peniaze každý deň na účte

Najvyššie bezpečnostné štandardy

Výhodná cena
Pravidelné aktualizácie systému

Premenlivá klávesnica pre bezpečné
zadanie PIN

0,99 %

0€

Provízia z transakcií
pre Global Payments*

Mesačný poplatok za
používanie

* Provízia z kartových transakcií Visa a Mastercard pre GP bude na úrovni 0,99 % v cenovom modely MIF++. Poplatok banke, ktorá vydala
kartu a kartovej spoločnosti bude účtovaný podľa toho, akou kartou zákazník platí. Detail cenového modelu MIF++ nájdete na webe.
Cena platí, ak sú tržby zasielané na účet vedený v Slovenskej sporiteľni.
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Najvyššia
bezpečnosť

Aplikácia v mobile prešla náročnými testami a bola schválená
kartovými asociáciami Visa a Mastercard.

Vždy pripravený vo vašom vrecku

Predaj na trhoch

Premeňte telefón alebo tablet na jednoduché zariadenie
na prijímanie platobných kariet, ktoré použijete
kedykoľvek a kdekoľvek to budete potrebovať.

Služby

Aplikáciu GP tom ocenia najmä živnostníci alebo malí
podnikatelia s menším objemom kartových transakcií.

Remeselníci
Doručovacie služby
Lekári a veterinári
Právnici, notári a mnoho
ďalších!

Pípať môžete kedykoľvek
a kdekoľvek
Prijímať môžete najčastejšie používané karty
na slovenskom trhu – Visa a Mastercard.

Len teraz – nový mobil Samsung zdarma!
Ak si v období od 1. 4. do 30. 6. 2022 založíte biznis účet v Slovenskej sporiteľni
a zriadite si službu GP tom, získate zvýhodnenie na nákup smartfónu Samsung
od Slovenskej sporiteľne. Prvých 150 klientov získa telefón Samsung A32 5G
128GB bezplatne. Ďalších 200 klientov získa zľavu až 20%. Detailné podmienky
nájdete aj na stránkách Slovenskej sporiteľne.

O Global Payments
Sme najväčším poskytovateľom platobných služieb a technológií na svete. Naše
riešenia využívajú klienti v 38 krajinách a ročne pre nich spracujeme viac ako 50 miliárd
transakcií. Pre podnikateľov na Slovensku spracujeme ročne transakcie za 2 miliardy EUR.
Obsluhujeme tu 22 000 terminálov a s našimi službami je spokojných viac ako 90 % našich
zákazníkov. Pridajte sa k nim.

+421 222 121 222

info@globalpayments.sk

po–pia, 9–17 h

www.globalpayments.sk
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