
ŽIADOSŤ O AKCEPTÁCIU 
PLATOBNÝCH KARIET

@  globalpayments SLOVENSKA!
sponteľna

(1) Spoločnosť Global Payments s.r.o,, so sídlom V olsinách 626/80, Strážnice, 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 - Nové Mesto, IČO: 50 010 301, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom 
Bratislava I, oddiel Po, vložka 3016/B („Poskytovateľ"} a {2} obchodník uvedený nižšie („Obchodník"), týmto uzatvárajú Zmluvu o akceptácii platobných kariet za 
podmienok uvedených v tejto Zmluve a vo Všeobecných obchodných podmienkach pre akceptáciu platobných kariet.

1. ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
(ďalej len "Obchodník”)

názov firmy: Obec Sučany kontaktná osoba pre obchodné záležitosti:

IČ: 00316938 meno a priezvisko: Martin Rybár

DIČ: email: starosta (ärsucany.sk

sídlo firmy: Námestie SNP 31 telefón: +421910191091

kontaktná osoba pre technické záležitosti 
(pokiaľje iná než vyššie uvedený kontakt):

PSČ: 03852 mesto: Sučany meno a priezvisko: Tajana Podhorská

zapísaná v 
obchodnom registri email: matrika@sucany.sk

vedenom:
telefón: +421910911834

kontaktná adresa: * zhoduje sa so sídlom firmy 

iná - vyplňte nižšie:

PSČ: mesto: doba viazanosti:

exít fee:
ulica:

2. ÚDAJE O PREVÁDZKE OBCHODNÍKA
(ďalej len "Obchodné miesto'1) 

obchodné miesto č. 1 - (001) (skupina lokalít SLSP2021 - Basic POS SK)

* POS Ecommerce

názov obchod, 
miesta/ webová

ulica:

PSČ a mesto:

kontaktná osoba na 
prevádzku:

Obec Sučany odbor podnikania/ 
MCC:

9311-Platby daní

Námestie SNP 31

predpokladaný obrat: 12 000,00 EUR na požadovaných 
kartách za rok

03852 03852 priemerná výška 
transakcie: 40,00 EUR na transakciu

Tajana Podhorská priemerný čas medzi 
platbou a dodaním: 0 (týždne)

telefón: +421910911834 otváracie hodiny: 08:00 -17:00

email: matrika@sucany.sk sezónnosť, dĺžka (týždne)
sezóny:

bankový účet / !BAN mena typ účtu

SK4909000000000351556027 EUR Platobný
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I I  3. POS TERMINÁLY, POPLATKY

obchodné miesto č. 1 - {001) (skupina lokalít SL5P2021 - Basic POS SK)

typ terminálu: VeriFone Vx 520 
GPRS (GPRS)

počet: i

fixný poplatok:

typ transakcie: sprepitné manuálny vstup * referenčné číslo cashback

Dynamic Currency 
Conversion

prijímané karty - POS: 

poznámky:

V prípade povolenia spôsobu

• Interchange fee (Medzibankový poplatok) - publikovaná príslušnou kartovou asociáciou - Visa, MasterCard, Diners Club, JCB a UnionPay

• Scheme and Processing fees (Poplatky schém) - stanovené v tabuľke poplatkov schém nižšie

• Acquirer fee (Poplatok účtovaný poskytovateľom) sú definované takto:

* DCC rabat (96): 0.50 multicurrency: Nie (EUR)

■ Visa *' MasterCard * Diners/Discover * UnionPay * JCB

účtovania provízie MIF++, bude celková výška provízie spočítaná ako suma nasledujúcich 3 položiek:

Tabuľka poplatkov účtovaných poskytovateľom:

Skupina lokalít: SLSP2021 - Basic POS SK (obchodné miesto č. 1)

mena transakcie: EUR

obratové pásmo: obrat do 600 obrat do 
1 200

obrat do 
2 400

obrat do 
4 400

obrat
neobmedzený

kartová schéma MIF ++ región
výška transakcie: neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene

Visa Áno Base Poplatok {%} 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

Poplatok za 
transakciu

b;t>3 0.03 0.03 0.03 0,03

MasterCard Áno Base Poplatok (%) 0.99 0 99 0.99 0.99 0.99

Poplatok za 
transakciu

0.03 0.03 0.03 0.03 0 03

Diners/Discover Áno Base Poplatok (%) 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71

Poplatok za 
transakciu

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

JCB Áno Base Poplatok (%) 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

Poplatok za 
transakciu

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

UnionPay Áno Base Poplatok (%) 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

Poplatok za 
transakciu

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Tabuľka poplatkov schém:

Visa Debit 

Visa Credit 

MasterCard Debit 

MasterCard Credit 

DC debit 

DC credit 

JCB debit

Domestic

poplatok v % poplatok za
transakcii

0,11 0.012

012 0.012

0.23 0.016

0.23 0.016

0:7 

0.7 

0.7

Intra (Európe)

poplatok v % poplatok za
transakcii

0.11 0.021

0.12 0,021

0.33 0.016

0 3 3  0.016

0.7

0.7

1.75

Inter (worid)

poplatok v % poplatok za
transakcii

0,58 0 1 1 6

0.59 0.116

0.75 0.232

0.75 0.232

0 7 

0.7 

2.75
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JCB credit 0.7 1.75 2.75 8C' S
UnionPay debit 0.02 j, -. 0.01 0,02 .0.01 0-02  ÄJá&l
UnionPay credit 0.02 q, 01 0.02 0.01 0.02 0,01

Tabulka mesačných poplatkov:

Skupina lokalít: SLSP2021 - Basic POS SK {obchodné miesto č. 1)

mena transakcie: EUR

obratové pásmo: obrat do 600 obrat do obrat do obrat do obrat
1 200 2 400 4 400 neobmedzený

Typ terminálu Typ pripojenia

všetky ostatné typy terminálov 25.00 20.00 15.00 5.00 *p:oo.

Obchodný partner vyhlasuje, že súhlasí s uvedeným rozsahom informácií o poplatkoch a províziách za zrealizované transakcie tak, ako je uvedené na tomto 
formulári, a že nebude požadovať ich podrobnejšie rozčlenenie,

Obchodný partner ďalej súhlasí s rozsahom informácií o províziách za zrealizované transakcie uvedených na avízach, ktoré mu zasiela poskytovateľ, a to v 
nasledujúcom rozsahu: domáce platobné karty, zahraničné platobné karty Visa, zahraničné platobné karty MasterCard, platobné karty JCB, platobné karty 
Dinersdub, platobné karty UnionPay a netrvá na jeho ďalšom podrobnejšom rozčlenení.

4. INFORMÁCIE O OSOBE OPRÁVNENEJ JEDNAŤ ZA OBCHODNÍKA
{ďalej len "Oprávnená osoba")

oslovenie: 

meno a priezvisko:

x Pán Pani

Martin Rybár

rodné priezvisko: 

dátum narodenia: 

rodné číslo: 

miesto narodenia:

trvalé bydlisko:

funkcia: Štatutár

občianstvo: 

telefón: 

email: 

typ preukazu (OP,
D as):

číslo preukazu: 

vydal:

Štát:

krajina daňovej 
rezidencie:

štátny občan USA:

DIČ:

i Áno x.. Nie
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Týmto potvrdzujem, že som urobil(a) identifikáciu oprávnenej osoby porovnaním s jeho/jej preukazom totožnosti. Zároveň potvrdzujem, 
že prebehla návšteva obchodného miesta.

dátum: meno a priezvisko: Salkovič Henrich

Global Paymentss.r.o.
podpis:

Špeciálna akčná ponuka na 12 mesiacov.
Počas prvých 12 mesiacov od podpisu zmluvu nebude účtovaný mesačný poplatok a fixný poplatok za transakciu. Po uplynutí 12 mesiacov 
bude služba poskytnutá za podmienok uvedených v oddieli 3 tejto žiadosti.

Oprávnená osoba týmto potvrdzuje, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a úplné a ďalej potvrdzuje, že si pred podpisom 
tejto žiadosti prečítala a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre akceptáciu platobných kariet, ktoré sú uložené na 
stránkach Poskytovateía (www.globalpaymentsinc.com/sk-sk/documents).
Podpisom zároveň súhlasím s vytvorením kópie môjho občianskeho preukazu či iného dokladu totožnosti podľa platných právnych 
predpisov.

Spoločnosť Global Payments s.r.o.(ďalej len „GP" alebo „my"), so sídlom V Olšinách 626/80,100 00 Praha 10, IČ: 042 35 452, bude 
v prípade udelenia vášho súhlasu spracúvať vaše identifikačné údaje (meno, priezvisko) a kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo, adresa) na 
účely poskytovania informácií o produktoch a službách svojich obchodných partnerov, a to poštou, telefonicky/SMS (s výnimkou 
automatizovaných hovorov), e-mailom a ďalšími elektronickými prostriedkami, ktoré môžu byť relevantné.

Váš súhlas so spracúvaním je dobrovoľný, a preto máte právo kedykoľvek ho odvolať alebo obmedziť jeho rozsah, V prípade odvolania 
alebo obmedzenia súhlasu nebudeme vaše osobné údaje naďalej spracúvať na účel, na ktorý bol súhlas odvolaný, žiadnym spôsobom však 
nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vykonávaného pred týmto odvolaním. Vaše vyššie uvedené osobné údaje však môžeme naďalej 
spracúvať na ostatné účely stanovené v Zásadách spracúvania osobných údajov GP (ďalej len „Zásady"}, pri ktorých sa podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov váš súhlas nevyžaduje.

Začiarknutím tohoto políčka vyjadrujete súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním vašich osobných údajov.

Bližšie informácie k tomuto súhlasu, k spracúvaniu vašich osobných údajov, vrátane vašich práv a spôsobu odvolania alebo obmedzenia 

súhlasu, nájdete v aktuálnej verzii Zásad, ktoré sú k dispozícii na internetových stránkach GP v oddiele GDPR pod prepojením 

https://www.globalpaymentsinc.com/sk-sk/gdpr. Podpisom tejto žiadosti potvrdzujete, že ste sa zoznámili so znením Zásad.

dátum: meno: Martin Rybár

funkcia: Štatutár

podpis:
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