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LISTĂ TARIFE ROMANIA
1. Acceptarea cardurilor (terminal fizic)

1.1. Terminalul POS

SERVICIU VALOARE UNITATE

Instalarea rapidă a terminalului1 99,00 RON terminal

Înlocuirea terminalului la cererea 
comerciantului8 50,00 RON terminal

Deterioarea sau pierderea terminalului2 2 500,00 RON terminal

Serviciul Pre-autorizare/Key-Entry 25,00 RON locație/lună

MultiID8 99,00 RON terminal/lună

Intervenție (instalare/dezinstalare) 
refuzată de către comerciant8 50,00 RON conform vizitei

Recuperarea costurilor aferente rezilierii 
Contractului3 100,00 RON terminal

Acquiring PLUS (chitanta disponibila 
online) 9,99 RON terminal/lună

Activare (GP tom) 50,00 RON terminal/taxa unica 

1.2. Taxele pentru procesarea tranzacțiilor

SERVICIU VALOARE UNITATE

Procesarea tranzacției 0,10 RON tranzacție

Corecția tranzacției 50,00 RON tranzacție

1.3.  Taxele pentru refuz la plată de către o companie de carduri  
(în conformitate cu regulile companiei de carduri)

SERVICIU VALOARE UNITATE

Procesarea refuzului la plată de tip 
„Retrieval Request“ 130,00 RON refuz la plată

Procesarea refuzului la plată de tip 
„Chargeback in Enhanced Mode“ 300,00 RON refuz la plată

Procesarea refuzului la plată de tip 
„Chargeback in Final Mode“ 480,00 RON refuz la plată

Procesarea refuzului la plată în faza de 
arbitraj cu firma de carduri 280,00 RON oră

1.4.  GP analytics

SERVICIU VALOARE UNITATE

GP analytics5 33,00 RON locație/lună

GP analytics6 16,50 RON locație/lună
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2. Acceptarea cardurilor (E-commerce)

2.1. E-commerce

SERVICIU VALOARE UNITATE

Activare (E-commerce) 199,00 RON locație/e-Shop/taxa unica

2.2. Taxele pentru procesarea tranzacțiilor

SERVICIU VALOARE UNITATE

Procesarea tranzacției 0,10 RON tranzacție

Corecția tranzacției 50,00 RON tranzacție

2.3.  Taxele pentru refuz la plată a unei tranzacții de către o companie de carduri  
(în conformitate cu regulile companiei de carduri)

SERVICIU VALOARE UNITATE

Procesarea refuzului la plată de tip 
„Retrieval Request“ 130,00 RON refuz la plată

Procesarea refuzului la plată de tip 
„Chargeback in Enhanced Mode“ 300,00 RON refuz la plată

Procesarea refuzului la plată de tip 
„Chargeback in Final Mode“ 480,00 RON refuz la plată

Procesarea refuzului la plată în faza de 
arbitraj cu firma de carduri 280,00 RON oră

2.4. GP analytics

SERVICIU VALOARE UNITATE

GP analytics6 16,50 RON locație/lună
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3. Alte taxe

3.1. Taxe aferente mandatului PCI DSS

SERVICIU VALOARE UNITATE

Comisionul anual PCI DSS, hoteluri, 
închirieri auto8 119,00 RON anual

Taxa pentru nerespectarea regulilor PCI 
DSS, hoteluri, închirieri auto8 49,99 RON lunar

Taxă pentru incident de securitate 
(compromiterea datelor contului) 7 500,00 RON după caz

3.2. Servicii administrative suplimentare

SERVICIU VALOARE UNITATE

Inregistrare comerciant la VISA si 
Mastercard7 4 500,00 RON anual

Multicurrency8 33,00 RON locație/lună

Întocmirea unei confirmări suplimentare 
pe baza solicitării Clientului 5,00 RON A4

Raport suplimentar bazat pe solicitarea 
Clientului4, 8 335 RON oră

3.3. Comision de decontare (Creditarea contului comerciantului)
VALOARE UNITATE

Domestic, SEPA – Outgoing 0,30 RON tranzacție*

Străin – Outgoing 30 RON tranzacție

* Taxa se va aplica numai pentru a doua tranzacție și mai multe a unui comerciant într-o zi. Se aplică pentru decontările interne, care includ și SEPA plăți.

3.4. Comision de debit direct
VALOARE UNITATE

Domestic, SEPA – Incoming 0,30 RON tranzacție

Străin – Incoming gratuit tranzacție



1 Instalarea rapidă

Această taxă se aplică în cazul în care comerciantul necesită instalarea unui terminal POS în două zile lucrătoare

2 Deterioarea sau pierderea terminalului

În cazul încheierii unei asigurări a terminalului de plată cu un partener contractual al Global Payments s.r.o. sancțiunea contractuală legată de 
dauna adusă terminalului va fi soluționată de Global Payments s.r.o. exclusiv cu această companie de asigurare, iar penalitatea contractuală 
nu va fi aplicată comerciantului, ci va fi reţinută din indemnizația de asigurare.

3 Recuperarea costurilor administrative conform Termeni și condiții generale

Această taxă se aplică pe baza Termenilor și condițiilor generale, în cazul rezilierii contractului pentru fiecare terminal POS.

4 Raport suplimentar bazat pe solicitarea Clientului

Această taxă se aplică în cazurile în care comerciantul cere un raport specific. 

5 GP analytics

Taxa se aplică în avans pentru luna următoare și este dedusă automat din settlement. Taxa nu se aplică unei locații de afaceri sezoniere, în 
extrasezon.

6 GP analytics

Preț fără modul Benchmark

Taxa se aplică In avans pentru luna următoare și este dedusă automat din settlement. Taxa pentru punctele de lucru și magazine online 
(E-commerce) cu caracter sezonier nu se aplică în afară sezonului.

7 Înregistrarea VISA și Mastercard

Taxă pentru comercianții E-commerce și facilitatorii de plăți cu codul MCC: 5962, 5966, 5967, 7995, 5912, 5122, 5993, 7273 sau un alt 
segment de risc identificat prin societățile Visa/Mastercard.

8 Taxa pe valoare adaugată 

Pentru aceste servicii se aplică cota standard de TVA.

Toate taxele și alte taxe sunt enumerate fără TVA și alte taxe aplicabile, cu excepția cazului în care se specifică altfel. În cazuri în care se 
indică altfel în mod explicit, toate plățile către GP se realizează în euro în conformitate cu contractul.

În vigoare de la 1. 9. 2022.

Global Payments este denumirea comercială a Global Payments s.r.o., o societate cu răspundere limitată, ce își desfășoară activitatea în Republica 
Cehă, cu sediul social în V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praga 10, Republica Cehă, având numărul de identificare: 042 35 452, înregistrată în 
Registrul Comerţului ţinut de Curtea Municipală din Praga. Secţiunea C, nr. 244453, acţionând în România prin sucursala sa Global Payments s.r.o. 
Praga Sucursala București, având sediul social în strada Bulevardul Decebal Nr. 25-29 Etajul 10, 030964 Sect. 3, București, Romania, înregistrată la 
Registrul Comerţului București sub nr. J40/12501/2015 și având codul unic de înregistrare (CUI) 35120417. Global Payments s.r.o. este autorizată de 
către Banca Naţională a Cehiei conform prevederilor Actului nr. 370/2017 Coll., Actul privind serviciile de plată, astfel cum a fost modificat, pentru  
a presta servicii de plată și este supravegheată de Banca Naţională a Cehiei.
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