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PODMÍNKY AKCE „S námi letos opět výhodně aneb Kampaň s GP pro rok 2022“ (DÁLE JEN 

„AKCE“) 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Akci organizuje společnost Global Payments s.r.o. se sídlem V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 

10, IČ: 04235452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 244453 (dále jen „GP“) 

PODMÍNKY AKCE (DÁLE JEN „PODMÍNKY“) 

1. Akce trvá od 1.7. 2022 do 31. 12. 2022 

 

2. Účastníkem Akce se stává nový klient (IČ), který doposud nebyl klientem GP a který si 

během trvání Akce sjedná smlouvu o akceptaci platebních karet (dále jen „Smlouva“).  

 

3. Účastník Akce získává Službu akceptace platebních karet (dále jen „Služba“) za 

následujících finančních podmínek. Tyto podmínky jsou platné od uzavření Smlouvy do 

31.12.2022: 

Služba Měsíční 
poplatek 

Transakčn
í poplatek 

Aktivační 
poplatek 

Poplatek za transakci  
Global Payments 

Platební terminál  0 Kč 0 Kč - 0,99 % z každé transakce 

Platební brána 
GP webpay  

0 Kč 0 Kč 1200 Kč 0,99 % z každé transakce 

Terminál v mobilu 
(GP tom) 

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0,99 % z každé transakce 

 

4. Uvedené ceny jsou ve schématu MIF++. Poplatek za transakci Global Payments 

nezahrnuje poplatky kartovým asociacím ani vydavatelské bance. Více o struktuře 

poplatků najdete na webových stránkách Global Payments 

(https://www.globalpayments.cz/cs-cz/podpora/mif ) 

 

5. Cena za Službu je stanovena od okamžiku sjednání Smlouvy pro karty Visa a Mastercard. 

GP si vyhrazuje právo postupovat dle sjednaných Všeobecných obchodních podmínek 

(dále jen „VOP“) a změnit výši i strukturu poplatků. 

 

6. Účastník Akce bere na vědomí, že ve Smlouvě nebudou zvlášť uvedeny částky servisních 

poplatků GP, mezibankovní poplatek ani poplatek karetní společnosti 

 

7. V ceně této akční nabídky je služba GP analytics zdarma (zvýhodnění bude platit po dobu 

akce, tj. od data založení služby do 31.12.2022). 
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8. V ceně této akční nabídky je služba Acquiring Plus zdarma (zvýhodnění bude platit po 

dobu akce, tj. od data založení služby do 31.12 2022). 

 

9. V ceně této akční nabídky je pro prvních 300 zájemců o platební bránu, kteří podepsali 

Smlouvu, služba My Cyber Risk od Mastercard poskytována na rok zdarma. O službu se 

musí zažádat před podpisem Smlouvy u telefonního operátora nebo obchodního 

zástupce.  

 

10. V ceně této akční nabídky je také sleva až 20% na vybrané telefony značky Samsung. 

Slevový kód bude zákazníkovi odeslán po podepsání Smlouvy.  

 

11. Akci je možné využít pouze s podnikatelským účtem České spořitelny.  

 

12. Akce je určena podnikatelům, živnostníkům a malým firmám ze segmentu Small business, 

tj. IČO klientům obsluhovaným v našich retailových pobočkách osobními bankéři a ve 

Small business centrech klientům specialistů pro podnikatele a firemních bankéřů 

s ročním obratem do 100 milionů. 

 

13. Klient souhlasí, že GP je oprávněna parametry této akce změnit nebo ji předčasně ukončit.  

 

14. Po skončení akčního období bude obchodníkovi nastavená standardní cena dle 

aktuálního ceníku uveřejněného na webových stránkách Global Payments.  

 

15. Tyto Podmínky jsou součástí Všeobecných obchodních podmínek pro akceptaci 

platebních karet. Nabídka v rámci této Akce je platná při uzavření smlouvy přes kanál 

Telesales, tedy v situaci, kdy žádost o akceptaci platebních karet je sjednána 

prostřednictvím smluvního kurýra a také prostřednictvím Field Sales tedy za přítomnosti 

obchodního zástupce GP.  

 

16. Pro další informace a případné dotazy se Účastník Akce může obrátit na linku Zákaznické 

podpory na telefonním čísle 267 197 744 každý pracovní den v době od 9:00 do 17:00 

hodin. 


