Až nulové
poplatky
za terminál?
Vyriešené. Čím viac prijímate karty,
tým nižšie máte mesačné poplatky.
Vezmite si platobný terminál od
Global Payments a Slovenskej
sporiteľne.

Vychytané výhody
Terminál do predajne aj na cesty
Peniaze na účte každý deň
Inštalácia a školenie zdarma
Technická podpora 24/7

0,99 %

Provízia z transakcií
pre Global Payments*

Jednoduchá správa služieb v aplikácii
Marketplace
Výmena terminálu v prípade poruchy
A množstvo ďalších výhod

0 EUR

Poplatok za službu na
prvých 12 mesiacov

* Provízia z kartových transakcií Visa, Mastercard, JCB a UnionPay pre Global Payments bude na úrovni 0,99% v cenovom modeli MIF++. Provízia
z kartových transakcií Diners pre GP bude na úrovni 0,71 %. Poplatok banke, ktorá vydala kartu a kartovej spoločnosti bude účtovaný podľa
toho, akou kartou zákazník platí. Za ďalšie využívané služby bude účtovaná cena podľa platného sadzobníka poplatkov. Za spracovanie transakcie bude prvých 12 mesiacov účtovaná cena 0€. Detail cenového modelu MIF++ nájdete na našom webe. Pravidlá kampane sú k dispozícii tu.

Vyriešené
©2022 Global Payments s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Až nulové
poplatky aj
po prvom
roku

Čím viac budete terminál využívať, tým nižšie máte mesačné
poplatky. Klesnúť vám môžu až na 0 €. Výška poplatku sa mení
automaticky podľa vášho obratu v minulom mesiaci. Ak tržby
zasielame na účet v Slovenskej sporiteľni, na prvých 12 mesiacov
vám nastavíme nulu bez ohľadu na obrat!

Priemerný mesačný obrat
na 1 inštalovaný terminál

Provízia pre Global Payments
(tzv. Acquirer fee v MIF++)

Mesačný poplatok za službu účtovaný
za každý inštalovaný terminál

Do 600 EUR

0,99 %

25 EUR

Do 1 200 EUR

0,99 %

20 EUR

Do 2 400 EUR

0,99 %

15 EUR

Do 4 400 EUR

0,99 %

5 EUR

Nad 4 400 EUR

0,99 %

0 EUR

Pípať môžete karta nekarta
S naším terminálom dokážete prijímať všetky najrozšírenejšie druhy kariet, a to vrátane
stravovacích, aj tých v mobile.

Terminál na zapožičanie? To vie málokto.
Potrebujete terminál na festival, konferenciu alebo inú akciu? Stačí povedať.

O Global Payments
Sme najväčším poskytovateľom platobných služieb a technológií na svete. Naše riešenie
využívajú klienti vo viac ako 100 krajinách a ročne pre nich spracujeme viac ako 50 miliárd
transakcií. Pre podnikateľov v Slovenskej republike spracovávame ročne transakcie v hodnote
2 miliardy EUR. Obsluhujeme tu 25 000 terminálov a viac ako 90% našich zákazníkov
je spokojných s našimi službami. Pridajte sa k nim.

+421 222 121 222

info@globalpayments.sk

po–pia, 9–17 h

www.globalpayments.sk
©2022 Global Payments s.r.o. Všetky práva vyhradené. Všetky ostatné ochranné známky, názvy výrobkov
a logá identifikované alebo uvedené v tomto dokumente sú majetkom príslušných vlastníkov.

