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TERMENI ȘI CONDIȚII ALE CAMPANIEI „ÎNCEARCĂ ȘI RECOMANDĂ 2022” 

(denumită în continuare „Campanie”) 

DISPOZIȚII INTRODUCTIVE 

Campania este organizată de către Global Payments s.r.o. Praga Sucursala București, 

având sediul social în strada Bulevardul Decebal Nr. 25-29 Etajul 11, 030964 Sect. 3, 

București, România, înregistrată la Registrul Comerţului București sub nr. 

J40/12501/2015 și având codul unic de înregistrare (CUI) 35120417 (denumită în 

continuare „GP”). 

TERMENII ȘI CONDIȚIILE CAMPANIEI (denumite în continuare „Condițiile”) 

1. Campania incepe la date de 17.11.2021 și are o durată nedeterminată. 

2. Numai clientul existent poate participa la campanie (un client care are un contract valid și 

activ pentru acceptare la plata a cardurilor cu Global Payments - denumit în continuare 

„Acord”), denumit în continuare „Referent”. 

3. Referentul poate recomanda un număr nelimitat de contacte, denumit în continuare „Client 

potențial”, prin intermediul formularului pus la dispoziție. Referentul va furniza companiei 

Global Payments (denumită în continuare „GP”) detaliile de contact ale potențialului client 

(exclusiv în formatul public disponibil numele companiei / numele / prenumele / numărul 

de telefon), pe care GP îl contactează cu oferta sa pentru încheierea Acordului. În cazul 

furnizării datelor de contact, Referentul este responsabil pentru consimțământul 

Potențialului Client pentru furnizarea acestor date. La cerere, Referentul trebuie să pună 

la dispoziția GP un astfel de consimțământ. 

4. Un client potențial poate fi orice companie/ persoană juridică/ persoană fizică autorizată 

cu un număr de identificare valid (CUI), care nu se afla în prezent într-o relație contractuală 

cu Global Payments sro. 

5. Referentul va obtine informatii cu privire la concretizarea/neconcretizarea contractului cu 

potentialul client prin email-ul furnizat la completarea formularului.  

6. Referentul are dreptul la remunerație în următoarele condiții: 
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● Clientul potențial a încheiat un acord pentru compania cu numărul de identificare 

(CUI-ul) recomandat în formular. 

● Recomandarea este valabilă pentru următoarele servicii: terminal POS, portal 

pentru plati online, aplicatia GP tom care transforma telefonul in POS.  

● Referentul nu va primi remunerația dacă contractul este reziliat în prima lună de 

utilizare a serviciului de către Referent. 

7. Remunerația înseamnă un voucher electronic în valoare de 150 RON, inclusiv TVA ce 

poate fi folosit pentru cumparaturi de la partenerul selectat, cu o perioadă de valabilitate 

de 6 luni.  

8. Remunerația este furnizată Referentului în termen de 30 de zile de la data incheierii cu 

succes a contractului cu noul client recomandat. 

9. Global Payments are dreptul să anuleze această campanie la propria sa discreție. 

10. GP își rezervă dreptul de a modifica condițiile campaniei în orice moment. 

11. Pe lângă remunerație, Referentului nu îi vor fi despăgubite alte costuri suportate în 

desfășurarea activităților în conformitate cu aceste Condiții. 

12. Până când Remunerația nu este acceptată de către Referent, ea nu poate fi transferabilă 

unei alte persoane. 

13. Referentul este pe deplin responsabil pentru orice consecințe care decurg din 

reglementările fiscale din România, care sunt asociate cu primirea remunerației. 

14. Referentul nu are dreptul să acționeze în numele GP atunci când operează în conformitate 

cu aceste condiții. 

15. Referentul acceptă aceste Condiții furnizând datele de contact ale potențialului Client. 


