Payment Services

Masterpass
Portfel elektroniczny to bezpieczne rozwiązanie ułatwiające płatności

Masterpass™ to cyfrowa metoda płatności Mastercard, dzięki której Twoi klienci mogą płacić bezpiecznie, szybko i wygodnie w tysiącach sklepów
internetowych – z każdego miejsca na świecie i przy
pomocy powszechnie stosowanych urządzeń:
smartfonu, tabletu czy komputera. W cyfrowym
portfelu wszystkie dane kart płatniczych i adresów
dostawy są zabezpieczone na wielu poziomach i
przekazywane w formie zakodowanej. SIX Payment
Services podąża za trendami nowych rozwiązań
portfelowych, oferując Masterpass jako nową
metodę płatniczą dla Twojego sklepu internetowego.
Czasochłonne wprowadzanie danych należy już do
przeszłości. Twoi klienci rejestrują się w Masterpass
tylko raz i mogą w przyszłości w łatwy sposób składać
wszystkie zamówienia, wykonując zaledwie kilka
kliknięć. Zarejestrować się można bezpośrednio podczas
procesu płacenia: online we wszystkich uczestniczących bankach lub bezpośrednio na Masterpass.com.
Trzy kroki do Masterpass
To łatwe dla Twoich klientów:
1. Bezpłatna rejestracja, nawet podczas
procesu płatności
2. Utworzenie profilu z danymi osobowymi
3. Jednorazowe wprowadzenie adresów
dostawy oraz danych kart i gotowe

Z jakimi kartami działa Masterpass?
W portfelu możesz umieścić wszystkie powszechnie
stosowane karty np.:
– Visa
– Mastercard
– Maestro
– American Express
– Diners Club International
– Discover Card
– JCB

Korzyści dla Twoich klientów
Wszystkie dane są skutecznie chronione
poprzez Mastercard.
Wygodne płatności online z każdego miejsca na świecie
i przy pomocy powszechnie stosowanych urządzań
Skrócony proces płatności dzięki zapisanym
danym karty

Ile kosztują transakcje Masterpass?
Nie ma potrzeby dokonywania zmian w istniejącej już
umowie z SIX. Nie trzeba także zawierać nowej umowy
akceptacji. Implementacja Masterpass nie generuje
dodatkowych kosztów, a ustalone warunki, w zależności
od wykorzystywanej karty, pozostają te same.

Jak włączyć tę metodę w swoim
sklepie internetowym?
Masterpass aktywowany jest bezpłatnie i automatycznie na standardowej stronie płatności (Saferpay
Payment Page). Aktywacja Masterpass nie wiąże się
z żadnymi nakładami.

Masterpass przekazuje podczas płatności szczegóły
dotyczące karty, dzięki temu możesz rozliczyć transakcję
poprzez zwykły proces płatności kartą. Ponieważ nie
muszą w tym uczestniczyć podmioty trzecie ani inne
instytucje, procesy są przejrzyste. Wraz z Masterpass
oferujemy kolejną szybką i prostą opcję płatności, która
nie utrudnia codziennej działalności sklepu.

Jeśli korzystasz z zewnętrznego połączenia Saferpay
ze sklepem, wystarczy skontaktować się ze swoim
dostawcą w sprawie aktualizacji.

Tak w Twoim sklepie płacą klienci
przy pomocy Masterpass
Masterpass pojawia się jako kolejna
metoda płatności na Twojej stronie
płatności Saferpay. W portfelu klientom
będą jednak proponowane tylko te metody
płatności, które wykorzystywane są w
Twoim sklepie internetowym.
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Bliższe informacje na stronie:
www.masterpass.com

Osobę do kontaktu w Państwa kraju znaleźć można pod adresem: www.six-payment-services.com/kontakt
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