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Výpis plateb            
poskytovatel: Global Payments s. r. o.

V Olšinách 626/80
100 00 Praha 10

web: www.gpnmerchant.com

zákaznická linka: tel: +420 267 197 777
e-mail: helpdesk@globalpayments.cz

Česká pirátská strana
Ondrej Profant
REHOROVA 943/19
130 00  PRAHA 3

merchant ID: 414630001
název obchodníka: https://dary.pirati.cz/

bankovní účet obchodníka: 4856652389 / 0800
pořadové číslo výpisu: 18

výpis ze dne: 12.02.2018
sledované období: 05.02.2018 > 11.02.2018

měna: CZK

Souhrn zúčtovaných plateb (CZK)

počet transakcí: 1
tržby celkem: 4,84 CZK
výnos z DCC: 0,00 CZK

provize: -4,84 CZK
pohledávky: -64,84 CZK

částka netto: 0,00 CZK

částka brutto částka netto počet transakcí interchange fee scheme fee acquirer fee výnos z DCC celková provize

-295,16 -295,16 0

VISA Consumer Debit 300,00 295,16 1 -0,60 -0,34 -3,90 -4,84

celkem 4,84 0,00 1 -0,60 -0,34 -3,90 -4,84

Podrobný přehled plateb a transakcí (CZK)

datum a čas číslo karty typ karty terminal ID referenční č. /

č. objednávky

typ

transakce*

tržba acquirer fee /

sazba provize

celková

provize

výnos z DCC částka netto

30.11.2017

13:13

POS Serv. fee LIS17 ADM 429265 D -180,00 0,00 0,00 -180,00

31.12.2017

13:13

POS Serv. fee PRO17 ADM 429265 D -115,16 0,00 0,00 -115,16

07.02.2018

22:12

451161******6707 VISA 429265 0000002542768125 300,00 1,30 % 4,84 0,00 295,16

09.02.2018 platba 1 transakcí 4,84 -4,84 0,00 0,00

* D – úhrada dlužné částky
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Pohledávky (CZK)

datum a čas číslo karty terminal ID referenční č. /

č. objednávky

tržba acquirer fee /

sazba provize

celková provize částka netto

31.12.2017

13:13

POS Serv. fee PRO17 429265 -64,84 0,00 % 0,00 -64,84

souhrn pohledávek 1 transakce -64,84 0,00 -64,84

Souhrn za platební terminály (CZK)

terminal ID transakce tržba provize výnos z DCC částka netto

429265 1 4,84 -4,84 0,00 0,00

Souhrn za DCC (CZK)

nabízené

transakce

akceptované

transakce

poměr nabízená částka brutto akceptována

částka brutto

poměr částek výnos nevyužitý potenciál zisku

0,00

VISA Consumer Debit 0,00

celkem 0,00

Souhrn za karetní asociace (CZK)

částka brutto částka netto počet transakcí celková provize

ADM -295,16 -295,16 0 0,00

VISA 300,00 295,16 1 -4,84

celkem 4,84 0,00 1 -4,84

Global Payments je obchodní značka společnosti Global Payments s.r.o., podnikající na území České republiky se sídlem V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, 

IČ: 042 35 452, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244453. Společnost Global Payments s.r.o. je jako platební instituce zapsána na

seznamu poskytovatelů vedeném Českou národní bankou, oprávněna poskytovat platební služby ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění. 

Dohled nad společností Global Payments s.r.o. v oblasti poskytování platebních služeb vykonává Česká národní banka.


