
DUCEȚI-VĂ AFACEREA LA NIVELUL 
URMĂTOR

Obiceiurile de cumpărare se schimbă, iar majoritatea 
clienților preferă din ce în ce mai mult plățile fără 
numerar. Prin tehnologiile noastre, parteneriatele și 
expertiza angajaților oferim o gamă largă de produse 
și servicii care permit clienților noștri să accepte toate 
tipurile de plăţi, într-o varietate de canale de distribuție. 

Profitați de noua facilitate și creșteți 
volumul vânzărilor acceptând 
la plată cardurile Diners Club/ 
Discover, Amex, JCB și UnionPay 
International.

ACCEPTAȚI NOILE CARDURI 
DE PLATĂ!
Alegeți dintr-o varietate de carduri internaționale emise 
sub brandurile American Express, Jcb, China UnionPay 
și Diners Club și îmbunătățiți experiența de plată  
a clienților Dvs. din alte țări.

CINE SUNTEM? 

Global Payments este lider pe piața furnizării de soluții 
și echipamente de plată, cu un portofoliu complet de 
emitenți de carduri și de comercianți. 

Suntem prezenți în 34 de țări din America de Nord, 
Europa, Asia, Oceania și Brazilia si avem peste 11 000 
de angajați care consiliază mai mult de 2.5 milioane 
clienți. 

Centrele noastre de date proceseazǎ 17 miliarde de  
plǎți anual. 

În Europa Centrală și de Est, ne concentrăm în principal 
pe micii retaileri și antreprenori și în prezent avem 
32.000 de clienți cu aproape 100.000 de terminale.

*  Linia telefonică este disponibilă de luni până duminică între orele 8.00 -20.00.

Global Payments este o marca comercială a Global Payments s.r.o, care operează 
în Republica Cehă cu sediul social la V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praga 
10, Republica Cehă, ID: 042 35 452, înregistrat în Registrul comercial de pe lângă 
Curtea Municipală din Praga, Secțiunea C, Dosarul 244453. Global Payments 
s.r.o. este înregistrat ca instituție de plată. pe lista furnizorilor în evidență la Banca 
Națională Cehă, autorizați să furnizeze servicii de plată în sensul Legii nr. 370/2017 
Coll., privind sistemele de plată, cu modificările ulterioare. Supravegherea activității 
Global Payments s.r.o. în domeniul prestării serviciilor de plată este efectuată  
de Banca Națională Cehă

+40312 295 455* 

www.globalpayments.ro

helpdesk@globalpayments.ro

Global Payments s.r.o.

Bvd. Decebal nr. 25-29 
sector 3, București, 
România



AMERICAN EXPRESS

   American Express (Amex) este unul dintre cei mai 
mari emitenți de carduri din lume în funcție de 
volumul achizițiilor și de asemenea cel mai mare 
furnizor de servicii de călătorie pentru clienții 
corporate. 

   Cardul Amex este unul dintre cardurile corporate 
preferate pentru întreprinderile din întreaga lume.

   Media anuală a achzițiilor cu un card de credit 
Amex este de aproximativ 3 ori mai mare decat 
media anuală a achizițiilor cu alte carduri

   Acceptând Amex intrați în rețeaua American 
Express și puteți primi o varietate de instrumente 
de marketing. 

   Cardul favorit al turiștilor din Statele Unite ale 
Americii. 

DINERS CLUB 
DISCOVER

   Mai mult de 100 milioane clienți din toată lumea 
dețin un card Diners Club

   Cardurile Diners se găsesc în mai mult de 185 țări 

   Membrii Diners Club au, în general, o mai 
mare putere de cumpărare și sunt dornici să-și 
folosească aceste carduri în cât mai multe locații. 

   Media achizițiilor unui posesor de card Diners 
este aproape dublă față de majoritatea celorlalte 
carduri

   Cardurile Diners nu au limită de achiziție

UNIONPAY INTERNATIONAL

   Reţeaua de acceptare UnionPay s-a extins în mai 
mult de 160 de ţări şi regiuni în afara Chinei, având 
mai mult de 1 milion de ATM-uri şi fiind acceptată 
în 10 milioane de locaţii pe plan internaţional.

   În prezent, peste 40 de instituţii finaciare emit 
carduri standard UnionPay în monedă locală, în 
peste 30 de ţări şi regiuni. 

   Cardurile UnionPay nu numai că sunt bine primite 
de către deţinătorii Chinezi, dar sunt recunoscute 
şi de către mulţi cumpărători din alte ţări şi regiuni.

   Este cel mai popular card China. 

1.  American Express site oficial, www.americanexpress.com
2.  UnionPay International site oficial, www.unionpayintl.com
3.  Diners Club International site oficial, www.dinersclub.com
4.  JCB Global site oficial, www.global.jcb

ACCEPTAȚI CARDURILE DINERS CLUB/ DISCOVER, AMEX, JCB ȘI UNIONPAY INTERNATIONAL ȘI DEZVOLTAȚI-VĂ AFACEREA

JCB

   JCB este singurul brand internaţional de plăţi 
original din Japonia. 

   Prin acceptarea acestui brand veţi putea atrage 
o bază largă de clienţi afluenţi, din 190 de ţări şi 
regiuni.

   La nivel global, JCB are peste 100 de milioane de 
consumatori, iar cardurile JCB sunt acceptate în 
peste 32 de milioane de locaţii.

   Anual, JCB tranzacţionează peste 226,3 de milarde 
USD.

   Acceptând cardurile JCB veţi permite 
consumatorilor Japonezi să se simtă mai în 
siguranţă şi confortabil atunci când vor plăti pentru 
bunuri şi servicii în locaţia/locaţiile dvs. 


