Stará tržnica – Street Food Park

Ponuka Slovenskej sporiteľňe a Global payments
Platobný terminál



vám bude k dispozícii do dočasného užívania počas doby podľa vášho rozhodnutia
vás zbaví starostí s hotovosťou a umožní vám prijímať platby všetkými platobnými kartami
spoločností VISA a Mastercard, ako aj platby stravovacími kartami či moderné mobilné
platby Google Pay a Apple Pay.

Zmluvu o zapožičaní platobného terminálu je potrebné uzatvoriť so spoločnosťou Global Payments.
Najneskôr v deň začiatku trhov vám nainštalujeme terminál a zaškolíme váš personál. Počas celého
trvania prenájmu terminálu bude k dispozícii technik pre prípad potreby a non stop helpdesk
linka +421 222 12 12 12. Po skončení dohodnutého prenájmu všetky poskytnuté zariadenia
odinštalujeme.
Typ terminálu, ktorý dostanete k dispozícii je VX 520 GPRS s pinpadom.
Patrí k najmodernejším terminálom, ktoré spĺňajú všetky požiadavky na bezpečný prenos dát. Ich
používanie je jednoduché a komfortné pre zákazníkov aj pre obsluhujúci personál.
Výhody bezhotovostných platieb






vyšší obrat a zisk
vysoký komfort platenia pre zákazníkov
platenie kartou či mobilom
nižšia prácnosť, náklady a riziká spojené s hotovosťou
imidž moderného a dôveryhodného obchodníka

Zmluvný vzťah
Aby sme pre vás vedeli všetko načas zabezpečiť, je potrebné uzatvoriť zmluvu o prijímaní
platobných kariet najneskôr týždeň pred poskytnutím zariadenia.
Budeme k tomu potrebovať nasledovné údaje o vašej spoločnosti:
- názov, IČO, sídlo, korešpondenčná adresa, informácie o konateľoch/majiteľoch spoločnosti,
kontakt, zameranie podnikateľskej činnosti.
Zmluvný vzťah sa ukončí po skončení dohodnutého prenájmu, odinštalovaní a odovzdaní terminálu.
Online kontrola transakcií
Spolu s terminálom získate prístup k Merchant portálu. Ten vám umožní pohodlnú správu všetkých
transakcií. Poskytne vám prehľad platieb, blokácií a umožní vám získať aj výpisy a iné reporty.
Vyskúšate ho už teraz! Demo verziu nájdete na: https://oms.test.gpe.cz/mportal/anon/login.xhtml
Prihlasovacie meno: testmerchant, heslo: 111111

Účet v ktorejkoľvek banke
Terminál môžete využiť bez ohľadu na to, v ktorej banke máte vedený účet. Ak ho však budete mať
v Slovenskej sporiteľni, všetky platby dostanete na účet už nasledujúci deň spravidla do 7:00 hod. aj
cez víkend. V prípade inej banky to bude trvať o deň dlhšie.
Označenie predajného miesta
Každé predajné miesto/stánok musí byt viditeľne označené:
 tabuľkou/wobblerom s informáciou o poskytovaní možnosti bezkontaktného platenia a
 nálepkou s logami kariet, ktorými je možné prostredníctvom platobnému terminálu platiť.
(Jedná sa o karty VISA, MasterCard, gastro karty a o službu Google Pay a Apple Pay.)
Budú vám poskytnuté spolu s terminálom.
Cenník služieb
 prenájom terminálu zdarma (štandardne 90 eur)
 provízia platobné karty vydané na Slovensku 1,00 %
 provízia zahraničné platobné karty 1,25 %
 poplatok za úspešne realizovanú transakciu 0,05 €
Slovenská sporiteľňa, v spolupráci s
Global Payments
Poplatok za prenájom terminálu *
prenájom do 30 kalendárnych dní
od 30 do 60 kalendárnych dní
1 rok

Štandardný poplatok

PONUKA PRE STREET FOOD PARK
100% zľava

90 €
160 €
350 €

0€
0€
0€

Poistenie - mesačný poplatok,
nepovinné
Výška provízie pre platobné karty
vydané na Slovensku
Výška provízie pre zahraničné
platobné karty

1,00%

Poplatok za úspešne zrealizovanú
transakciu

0,05 €

7€

1,25%

Súčasť ponuky
Inštalácia/ deinštalácia terminálov a zaučenie obsluhy technikom
Nonstop dostupná info linka v prípade technických problémov
Možnosť platby v cudzích menách (Dynamic Currency Conversion)
Transakcie všetkými platobnými kartami spoločností Visa a Mastercard
Poskytnutie klientskeho portálu pre podrobný rozpis platieb cez
terminál (tvorba štatistík, anonymizované) pre usporiadateľa a online
správca transakcií pre každého predajcu
Dostupná demo verzia:
https://oms.test.gpe.cz/mportal/anon/login.xhtml
(Prihlasovacie meno: testmerchant, heslo: 111111)
Pripísanie na akýkoľvek účet na Slovensku
Platba možná aj cez Apple Pay a Google Pay
Akceptácia gastro kariet

Poistenie - rozhodnutie predajcu

Ide o náklad predajcu, strháva sa priamo z
každej zrealizovanej platby

Kontaktná osoba
Tomáš Klačan
Špecialista predaja POS | GLOBAL PAYMENTS S.R.O
Vajnorská 100/B, Polus Tower 2, 831 04 Bratislava
M: 0910 124 428 | TKlacan@globalpayments.sk

