
Sme 
profesionáli 
na trhu

Najširšia ponuka platobných terminálov

Flexibilné riešenia pre každé podnikanie

Perfektná starostlivosť o zákazníka

Najrýchlejší servis

Zastúpenie po celej Slovenskej republike
Nájdete nás v každom regióne.

Vyriešené
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Prví v inováciách
Niektoré inovácie vyvíjame sami. Preto majú naši zákazníci všetky technologické inovácie   
k dispozícii ako prví. Aplikáciu GP tom, ktorá premení váš mobilný telefón na platobný 
terminál a ďalšie vychytávky nemá v Slovenskej republike nikto iný. 

Vyriešené. Stačí nás len odporučiť 
ďalej a odmenu za každú uzatvorenú 
zmluvu máte vo vrecku. Staňte sa 
naším partnerom.

Mať partnera,
ktorý si vás 
cení?



Čo dokážeme

O Global Payments

Všetko od platobných technológií až po softvérové riešenia. Našim zákazníkom 
umožňujeme prijímať rôzne druhy platieb a efektívnejšie podnikať.

Platobné terminály

Online platby

Medzinárodná akceptácia kariet

Personalizácia kariet

eKasa riešenie

Dynamická konverzia meny (DCC)

Flexibilné financovanie

Smart City

Aj vy sa môžete stať našim partnerom. Stačí len produkty, služby a riešenia  
od spoločnosti Global Payments odporučiť vašim klientom a dodávateľom, 

ktorí ešte neprijímajú karty. O všetko ostatné sa postaráme my. 

Keď sa to podarí, máme pre vás odmenu. Buď fixnú čiastku 
za každú uzatvorenú zmluvu alebo podiel z výnosu.

Staňte sa naším partnerom. Oplatí sa vám to.

+421 222 121 222 info@globalpayments.sk

www.globalpayments.skpo–pia, 9–17 h

Global Payments je obchodný názov spoločnosti Global Payments s.r.o., ktorá podniká v  Českej republike, so sídlom V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 
042 35 452 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 244453, konajúca na Slovensku prostredníctvom svojej organizačnej zložky Global Payments 
s.r.o., organizačná zložka, so sídlom na Vajnorská 100/B, 83104 Bratislava, IČO: 50 010 301, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 3016/B. 
Spoločnosť Global Payments s.r.o. je regulovaná Českou národnou bankou a oprávnená poskytovať platobné služby podľa zákona č. 370/2017 Sb., o platobnom styku, na základe povolenia 

Českej národnej banky.

Prejsť ku Global Payments je tak jednoduché.

Sme najväčším poskytovateľom platobných služieb a technológií na svete. Naše riešenie 
využívajú klienti v 38 krajinách a ročne pre nich spracujeme viac ako 50 miliárd transakcií. 
Pre podnikateľov v Slovenskej republike spracovávame ročne transakcie v hodnote 
2 miliardy EUR. Obsluhujeme tu 25 000 terminálov a viac ako 90% našich zákazníkov  
je spokojných s našimi službami. Pridajte sa k nim.


