
 
 
 

 
 

 
 
 

Global Payments Europe a American Express oznamují partnerství v České republice 
 

 
 
PRAHA, 10. června, 2013 – Global Payments Europe s.r.o. (GPE) a American Express dnes oznámili 

uzavření dohody o exkluzivním partnerství. Na jejím základě na sebe GPE převezme veškeré aktivity v oblasti 

přijímání platebních karet American Express v České republice. 

 

Dle dohody se GPE ujme odpovědnosti k získávání nových obchodníků pro přijímání karet American 

Express v České republice. GPE zároveň plně převezme vztahy se stávajícími obchodníky, kteří v 

Česku karty American Express přijímají, a bude jim poskytovat servisní podporu. 

 

Převzetí acquiringu společností Global Payments Europe tak vytváří podmínky pro další růst sítě obchodních 

míst, ve kterých lze platit kartami American Express. Pro obchodníky akceptující karty American Express jde 

navíc o záruku, že kvalita služeb a zákaznické podpory zůstane na prvotřídní úrovni. 

 

“Naše nové partnerství s American Express v sobě odráží kvalitu a přidanou hodnotu služeb, které chceme 

poskytovat svým bankovním partnerům a obchodníkům. American Express během svého dlouholetého 

působení na českém trhu vybudoval rozsáhlou síť kvalitních obchodních míst. S využitím naší vedoucí pozice 

v oblasti zpracování bezhotovostních plateb budeme usilovat o další rozšíření akceptace karet American 

Express v celé České republice,“ uvedl Rodney Farmer, generální ředitel Global Payments Europe. „Díky 

tomu, že jsme se stali exkluzivním acquirerem pro karty American Express, můžeme nyní svým partnerským 

bankám poskytovat komplexnější služby, přispět k posílení jejich vztahu s obchodníky a celkově zlepšit 

komfort při placení kartou v celé České republice.“ 

 

Debra Davies, Senior viceprezidentka a ředitelka, Partner Card Services pro region EMEA, American 

Express, k tomuto partnerství uvádí: „Spolupráce s GPE nás velmi těší, protože reflektuje naši strategii 

budování vztahů s těmi nejlepšími partnery po celém světě. Naším jednoznačným zájmem je celkově posílit 

postavení American Express v České republice, díky čemuž bude pro obchodníky zapojení do naší sítě ještě 



 
 
 

větším přínosem. Jednou z nejdůležitějších aktivit bude rozšíření akceptačních míst hlavně tam, kde naši věrní 

a bonitní držitelé karet American Expres rádi nakupují.“ 

 

Nyní bude následovat přechodné období, během kterého American Express zůstane odpovědnost za řízení 

vztahů s obchodníky. Konkrétní podmínky smlouvy nebyly zveřejněny. 

 
O Global Payments Europe 
 
Global Payments Europe poskytuje komplexní nabídku služeb v oblasti zpracování transakcí v bezhotovostním 

platebním styku. Mezi tyto služby patří zpracování transakcí kreditních, debetních a privátních karet, instalace, 

správa a servis bankomatů a platebních terminálů a dále služby vydávání platebních karet, jako například 

správa databáze karet a personalizace. Global Payments Europe nabízí také inovativní řešení pro mobilní 

platby a e-commerce. 
 
 

O Global Payments 

Global Payments Inc. (NYSE:GPN) má vedoucí pozici na trhu v poskytování elektronických transakcí pro 

obchodníky, nezávislé prodejní organizace, finanční instituce, vládní agentury a mezinárodní korporace, které 

se nacházejí v USA, Kanadě, Evropě, Asii a Tichomoří. Global Payments, která patří mezi Fortune 1000 a 

nabízí obsáhlé procesní řešení pro kreditní a debetní karty, business-to-business platební karty, dárkové 

poukazy a šeky. Pro více informací o společnosti a nabídce řešení navštivte www.globalpaymentsinc.com  

 

O American Express 

American Express je globální společnost, která se specializuje převážně na poskytování finančních produktů a 

cestovních a konzultačních služeb zvyšujících komfort jejích zákazníků. Více se dozvíte na 

americanexpress.com.  

Spojte se s námi na: facebook.com/americanexpress, foursquare.com/americanexpress, 

linkedin.com/companies/american-express, twitter.com/americanexpress a youtube.com/americanexpress. 

Důležité odkazy na produkty a služby: kreditní karty, obchodní kreditní karty, cestovní služby, dárkové 

poukazy, předplacené karty, služby pro obchodníky, služební cesty a firemní karty.   
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Kontakty pro média:  
 
Global Payments Europe 
Lucie Janoušková 
Passion Communications 
Phone +420 775 766 532 
Email lucie@passioncomm.com 

 
 
 
 


