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CONDIȚIILE PROMOȚIEI „PLĂȚI CONTACTLESS, RAPID ȘI ÎN SIGURANȚĂ“ (ÎN 

CONTINUARE DOAR „PROMOȚIE“) 

DISPOZIȚII INTRODUCTIVE 

Promoția este organizată de societatea Global Payments s.r.o. cu sediul la adresa Bd. Decebal, nr. 25-

29, Sector 3, Bucuresti, CUI: 35120417, înregistrată în Registrul Comerțului, sub nr. J40/12501/2015 (în 

continuare doar „GP“) 

CONDIȚIILE PROMOȚIEI (ÎN CONTINUARE DOAR „CONDIȚII“) 

1. Promoția are loc în intervalul 1.4.2020 - 30.6.2020. 

 

2. De Promoție poate beneficia orice client (CUI), care nu a fost până acum clientul GP, și care, 

în perioada acestei Promoții, încheie un contract de acceptare a cardurilor de plată (în 

continuare doar „Contractul“). 

 

3. Participantul la Promoție poate beneficia de Serviciul de acceptare a cardurilor de plată (în 

continuare doar „Serviciul“) în următoarele condiții financiare: 

Taxă lunară fixă/ terminal Taxă de tranzacție 

43 RON 1,34% din fiecare tranzacție 

 
4. Prețul Serviciului este stabilit pentru o perioadă de 4 luni din momentul negocierii Contractului 

(inclusiv luna semnării) pentru cardurile Visa și Mastercard. După încheierea Promoției, GP își 

rezervă dreptul de a proceda conform Termenilor și Condițiilor Generale convenite (în 

continuare doar „TCG“) și de a modifica suma și structura taxelor.  

 

5. Dacă Participantul la Promoție reziliază contractul înainte de sfârșitul Promoției, adică în 

primele 4 luni, inclusiv luna semnării contractului, acesta va plăti societății GP o penalitate 

contractuală pe terminal instalat de 200 RON. Această sumă corespunde costurilor de instalare 

și dezinstalare a terminalului, respectiv a Serviciului.  

 

6. Participantul la Promoție recunoaște faptul că taxele de service ale GP, comisionul de schimb 

sau comisionul pentru compania de carduri nu vor fi enumerate în mod specific în contract.  

 

7. Clientul este de acord cu faptul că GP este autorizat să modifice parametrii acestei Promoții.  

 

8. Acești Termeni și Condiții fac parte din Termenii și Condițiile Comerciale Generale privind 

acceptarea cardurilor de plată.  

9.  

10. Pentru întrebări și informații suplimentare, Participantul la Promoție poate contacta linia 

telefonică de Asistență pentru clienți la numărul +40 312 295 455 de Luni până Vineri, între 

orele 9:00 și 20:00. 


