Rozwiązania e-commerce: Polska
Usługi płatnicze
Usługi
Standardowy pakiet usług
Forma płatności
Visa
Visa Electron
V PAY
Mastercard
Maestro
Diners Club International
Discover Card
Masterpass
System płatności Saferpay
Saferpay E-Commerce

Opis

–
–

Saferpay MOTO – zamówienia
pocztowe/telefoniczne
Saferpay PDF Payment

Saferpay Business
Aplikacje mobilne
Responsive Design
Biblioteka przetwarzania płatności w
ramach aplikacji
Waluty obce
DCC
Wielowalutowość
Rozliczenie w walucie obcej
EUR/USD/CHF
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem
Weryfikacja zgodności sklepu
internetowego
Przetwarzanie transakcji
Autoryzacja i rozliczanie 24 h/365 dni
w roku
Przetwarzanie obciążenia zwrotnego/
chargeback
Przetwarzanie zwrotów do transakcji
Wypłaty
Powiadomienia o wypłacie

Standardowa częstotliwość wypłat
Opcjonalna częstotliwość wypłat
Obsługa klienta
Profesjonalna obsługa klienta

uwzględnione w cenie   

Opcja
Opcja
Opcja
e-commerce e-commerce e-commerce
start UP
classic PLUS business PRO

Bezpieczna obsługa płatności w sklepach internetowych
(z 3-D Secure)
Umożliwia bezpieczną obsługę transakcji MOTO i call center
(telefonicznych)
Aplikacja umożliwiająca inicjację płatności z wystawionego przez
Akceptanta rachunku (integracja rachunku wystawcy w PDF z
linkiem do płatności)
Poszerzone, kompleksowe rozwiązanie do obsługi płatności w
ramach zaawansowanych aplikacji biznesowych (z 3-D Secure)
Możliwość akceptacji wygodnych płatności internetowych w
urządzeniach mobilnych
Bezpośrednie przetwarzanie płatności w ramach aplikacji
(na iOS, Android)
Dynamiczna wymiana walut w trakcie transakcji
(dotyczy ok. 50 walut)
Możliwość obciążenia posiadacza karty w ok. 100 walutach
Możliwość otrzymywania przez Akceptanta środków w walutach
obcych EUR/USD/CHF
Dodatkowy pakiet z rozszerzoną ochroną przed oszustwami
Weryfikacja i kontrola sklepu internetowego pod kątem spełnienia
wymagań organizacji płatniczych
Dostępność systemu rozliczeń i autoryzacji z nieograniczonym
dostępem przez całą dobę i cały rok
Obsługa procesu reklamacji w przypadku odmowy płatności przez
posiadacza karty
Obsługa zwrotów do transakcji w przypadku odstąpienia klienta od
umowy sprzedaży
Otrzymasz elektroniczne zestawienie (w formacie PDF) wszystkich
obrotów wygenerowanych za pomocą wybranych rodzajów
płatności
Codziennie, następnego dnia roboczego
Można wybrać pomiędzy wypłatami codziennymi, tygodniowymi,
dwutygodniowymi oraz miesięcznymi (wybór jest bezpłatny)
Nasz zespół obsługi klienta służy pomocą w razie wątpliwości
dotyczących transakcji, płatności, kwestii umownych oraz naszych
produktów

dostępne za dodatkową opłatą    – niedostępne w pakiecie

–

–

–

–

–

Usługi
Opcjonalny pakiet usług

Opcja
Opcja
Opcja
e-commerce e-commerce e-commerce
start UP
classic PLUS business PRO

Opis

Dodatkowe formy płatności 1
American Express

–

JCB

–

UnionPay

–

Masterpass
Bancontact

–

PayPal

–

Sofort

–

ELV

–

paydirekt

–

Giropay

–

Billpay

–

PostFinance Card

–

PostFinance E-Finance

–

myone

–

Bonus Card

–

iDEAL

–

eps

–

e-przelew
Dodatki
Dodatkowy terminal do zamówień
MOTO (pocztowych/telefonicznych)

Możliwość zamówienia dodatkowych terminali do obsługi transakcji
MOTO i call center

–

Dodatkowy terminal E-Commerce

Możliwość zamówienia dodatkowych terminali do obsługi transakcji
e-commerce

–

Saferpay Secure PayGate

Rozszerzone rozwiązanie do obsługi zamówień telefonicznych/
pocztowych – link do płatności jest wysyłany do posiadacza karty
za pomocą e-mail

Masowe przetwarzanie transakcji

Moduł do masowego przetwarzania płatności kartami płatniczymi
(obsługa plików)

–

Secure Card Data

Moduł do bezpiecznego, zgodnego z PCI DSS używania i
przechowywania kart płatniczych , umożliwiający akceptację
płatności cyklicznych (recurring) lub 1-click

–

Wypłaty w walutach obcych innych
niż EUR/USD/CHF

Możliwość otrzymywania przez Akceptanta środków w walutach
obcych innych niż EUR/USD/CHF

–

Raporty transakcyjne w innych
formatach

Dostępne indywidualnie, np. MRX/XML

Wypłaty

1

Umowa o akceptacji z zewnętrznym dostawcą jest wymagana w przypadku dodatkowych rodzajów płatności.
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dostępne za dodatkową opłatą    – niedostępne w pakiecie

Osobę do kontaktu w Państwa kraju znaleźć można pod adresem: www.six-payment-services.com/kontakt
SIX Payment Services Ltd
Hardturmstrasse 201
Skrytka pocztowa
CH-8021 Zurych

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luksemburg

SIX Payment Services (Austria) GmbH
Marxergasse 1B
1030 Wiedeń
Austria

SIX Payment Services (Germany) GmbH
Langenhorner Chaussee 92-94
22415 Hamburg
Niemcy

