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DCC-BEPALINGEN

aantal medewerkers op de POS

De contractpartij bevestigt de in de «Extra bepalingen voor Dynamic Currency Conversion DCC» vermelde in de «Algemene Voorwaarden
voor het betalen zonder contant geld» te hebben gelezen en deze te begrijpen.
Meer in het bijzonder verplicht de contractant zich:
1. om elke houder van een buitenlandse kaart vóór de DCC-transactie te vragen of hij in de valuta van zijn kaart wil betalen,
2.	te waarborgen dat de kaarthouder in de in de geldige valuta van de hoofdzetel van de contractant kan betalen,
3.	alle DCC-informatie betreffende de kaarthouder verplicht en duidelijk aan te brengen,
4. op verzoek van de kaarthouder hem te informeren over zijn rechten en over de DCC-diensten,
5. de eigen medewerkers te informeren over de specifieke DCC-regels en de toepassing ervan te waarborgen.
De contractant is op de hoogte van het feit dat het niet naleven van de specifieke DCC-bepalingen een onmiddellijke
opzegging van de contractmodule «Dynamic Currency Conversion (DCC)» kan leiden.

Benut de DCC-training voor de opleiding van uw medewerkers.
Het audiovisuele programma vat alle belangrijke informatie over de DCC
samen in 10 minuten. Stuur de volgende link door naar alle medewerkers
die informatie over DCC moeten krijgen.
www.six-payment-services.com/dcc-training
Benut de DCC-training ook voor het opfrissen van de leerstof.

 Overdracht naar DCC-acceptatielocaties volgens de bijgevoegde lijst van filialen
De contractpartij bevestigt dat hij de in de lijst van de filialen vermelde dochtermaatschappijen zal verplichten tot het naleven van
alle hierboven vermelde DCC-specifieke voorwaarden en dat hij de overeenkomstige omzetting op alle accepatatielocaties zal
waarborgen.
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