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1. Acceptarea cardurilor (terminal fizic)
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1.1. Terminalul POS

SERVICIU VALOARE UNITATE

Instalarea rapidă a terminalului 1 99,00 RON terminal

Deterioarea sau pierderea terminalului 2 2 500,00 RON terminal

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

1.2. Taxele pentru servicii administrative suplimentare

SERVICIU VALOARE UNITATE

Recuperarea costurilor aferente rezilierii 
Contractului 3 100,00 RON terminal

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

Raportul specific de date pe baza 
solicitării Clientului4 individual –

1.3. Taxele pentru procesarea tranzacțiilor

SERVICIU VALOARE UNITATE

Procesarea tranzacției 0,10 RON tranzacție

Corecția tranzacției 50,00 RON tranzacție

Tranzacții cu înregistrarea online 
a chitanței 9,99 RON terminal/lună

1.4.  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

1.5. GP analytics

SERVICIU VALOARE UNITATE

GP analytics 33,00 RON locație/lună
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2. Acceptarea cardurilor (GP webpay – E-commerce)

2.1. Taxele pentru servicii administrative suplimentare

SERVICIU VALOARE UNITATE

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

Raportul specific de date pe baza  
solicitării Clientului 4 individual –

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 analytics 5 16,50 RON e-shop/lună
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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 special privind tranzacțiile

Această taxă se aplică în cazurile în care comerciantul cere un raport specific. Prețul pentru raportul respectiv este determinat individual în 
funcție de parametrii stabiliți ai raportului, frecvența și metoda de livrare a acestuia către comerciant.

5 GP analytics

Taxa se aplică în avans pentru luna următoare și este dedusă automat din settlement. Taxa pentru punctele de lucru sau magazinele online 
cu terminal GP webpay cu caracter sezonier se aplică doar in perioada de funcționalitate. 
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