Z DCC obniżona stawka marży

Przy każdej płatności z DCC zyskują Państwo
prowizję DCC (kickback), a każdy posiadacz karty
korzysta z atrakcyjnej i przejrzystej usługi.

Usługa DCC oferowana przez SIX Payment
Services to Dynamic Currency Conversion, czyli
dynamiczna wymiana walut. Poprzez tę usługę
oferują Państwo swoim zagranicznym klientom
możliwość, aby podczas płacenia poczuli się, jak
u siebie. Dzięki DCC, klient może zapłacić należną
kwotę bezpośrednio w walucie swojej karty. Terminal samodzielnie rozpozna walutę karty i automatycznie zaproponuje płatność z DCC. Klient
może dowolnie zdecydować za pomocą jednego
przycisku, w której walucie chce zapłacić.
Kto może być zainteresowany DCC?
DCC znajduje swoje zastosowanie wszędzie tam,
gdzie regularnie obsługiwani są klienci zagraniczni.
Gwarancja kursu wymiany
Klient zagraniczny posiadający kartę płatniczą otrzymuje w ramach DCC najlepszy kurs wymiany. Jeśli
płacąc tą samą kartą w tym samym dniu uzyska
lepszy kurs wymiany, zwrócimy mu różnicę. Dla
Państwa nie oznacza to dodatkowego działania.
Klient może otrzymać różnicę bezpośrednio od
SIX Payment Services.

Jakie karty są obsługiwane w ramach DCC?
– Visa
– Visa Electron
– V PAY
– MasterCard
– MasterCard Electronic
– Maestro
Zarabianie z DCC!
Pomoże w tym Państwu comiesięczny raport DCC.
Przegląd transakcji DCC pokazuje potencjał, który
można wykorzystać do zwiększenia dochodów firmy
dzięki zwiększeniu prowizji z DCC. Ta dodatkowa
usługa jest bezpłatna.

Przykład: Klient z US kupuje produkty
w polskim sklepie.

Korzyści dla Państwa
Dzięki DCC zyskują Państwo:
– Atrakcyjną prowizję DCC (Kickback) przy każdej
transakcji DCC
– Codziennie aktualizowany kurs wymiany walut
– Gwarancja kursu dla posiadacza karty:
przeważający argument za wprowadzeniem DCC
Wszystkie popularne waluty w ramach DCC – Brak
dodatkowych działań: Przebieg płatności, jak dotychczas.
Korzyści dla Państwa zagranicznych klientów
DCC oferuje korzyści nie tylko dla Państwa, ale także
dla Państwa zagranicznych klientów
– Gwarancja kursu wymiany: buduje zaufanie do
DCC i Państwa firmy
– Posiadacz karty może zapłacić w walucie swojej
karty
– Przejrzystość – klient widzi od razu na terminalu
kwotę, którą zapłacił w walucie swojej karty
– Usługa jest atrakcyjna także dla klientów biznesowych: od razu widoczne informacje potrzebne do
rozliczenia diet
Czy chcieliby Państwo zyskać dzięki DCC?
Czy nasza usługa wzbudziła Państwa zainteresowanie?
Mają Państwo jakiekolwiek pytania?
Chętnie doradzimy.

Tene Bike Shop
Alte Landstrasse 84
60594 Frankfurt
TT.MM.JJJJ

HH : MM : SS
Purchase
Visa

xxxxxxxxxx12345
Expiry date
12.15
Trm-Id:12345678
Act-Id:5
AID:A0000000041010
Trx Ref.-No:
134895
Trx. Seq-No:
87974475
Aut. Code:
121851
EPF: 49FAEB10EC70B4099C7B5C167E9E5FCC
EFT PLN:
TIP PLN:
1
2
3

115.00
15.00

Total Transaction Currency:

USD41.35
Local currency
Exchange Rate

PLN 130.00
USD 1.00 : PLN 3.14359

3.5% markup included on the exchange rate

4

www.six-payment-services.com/dcc

I accept that I have been offered a choice of
currencies for payment and that this choice is
final. I accept the conversion rate and the final
amount in transaction currency.
Exchange rate provided by SIX.

SIX Payment Services
Signature

1
2
3

110.0015.05 INT_PL/09.2014
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Państwa osoba do kontaktu: www.six-payment-services.com/kontakt
SIX Payment Services Ltd
Hardturmstrasse 201
8005 Zurych
Szwajcaria

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

Objaśnienie:
Kwota w walucie Państwa klienta
Kwota w złotych
Kurs wymiany w momencie transakcji
(łącznie z marżą)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody

