Een lager provisietarief met DCC

U profiteert bij elke betaling met DCC van de
DCC-provisie (kickback) en de kaarthouder
profiteert van een aantrekkelijke en transparante
dienst.

DCC van SIX Payment Services staat voor Dynamic
Currency Conversion (dynamische valutaomrekening). Hiermee biedt u uw internationale klanten
de mogelijkheid om te betalen zoals ze thuis
gewend zijn. Dankzij DCC kan uw klant het aankoopbedrag rechtstreeks in de valuta van zijn
kaart betalen. Uw terminal herkent automatisch
de kaartvaluta en stelt betaling met DCC voor. De
klant krijgt zo de vrijheid om met één druk op de
toets te beslissen in welke valuta hij wil betalen.
Voor wie is DCC interessant?
DCC is altijd geschikt wanneer u regelmatig gasten of
klanten uit het buitenland van dienst bent.
De wisselkoersgarantie
Uw internationale kaarthouder krijgt bij u met DCC de
beste wisselkoers. Indien uw klant op dezelfde dag
met dezelfde kaart een betaling verricht die tegen een
gunstiger wisselkoers wordt omgerekend, betalen wij
hem het verschil terug. Voor u brengt dit geen extra
moeite met zich mee. Uw klant kan zich het verschil
direct door SIX Payment Services laten terugbetalen.

Welke kaarten ondersteunen DCC?
– Visa
– V PAY
– MasterCard
– Maestro
Maak optimaal gebruik van uw DCC-besparingsmogelijkheden!
Het maandelijks toegezonden DCC-rapport ondersteunt u hierbij. Op het overzicht van de DCC-transacties staan uw persoonlijke besparingsmogelijkheden
weergegeven. Bovendien vindt u hier tips over hoe u
de DCC-provisie kunt verhogen. Deze extra service
is gratis.
DCC met één klik!!
SIX Payment Services biedt het betaalgemak van DCC
ook bij e-commerce aan. Met slechts één klik geeft
uw internationale klant in uw webwinkel aan of de
transactie met DCC of op de gebruikelijke wijze moet
worden afgehandeld.

Voordelen voor u
Dankzij DCC profiteert u van de volgende voordelen:
– Aantrekkelijke DCC-provisie (kickback) bij elke
DCC-transactie
– Dagelijks actuele wisselkoers
– Wisselkoersgarantie voor kaarthouders:
een overtuigend argument voor DCC
– Alle gangbare valuta’s voor DCC
– Geen extra moeite: betalingsprocedures zoals
gebruikelijk

Voorbeeld: een Amerikaanse klant koopt
producten in een belgische winkel.

Voordelen voor uw internationale klanten
DCC heeft niet alleen voor u tal van voordelen, maar
ook voor uw internationale klanten:
– Wisselkoersgarantie: creëert vertrouwen in DCC
– De kaarthouder kan in de valuta van zijn kaart
betalen
– Transparantie: uw klant ziet op de terminal meteen
het bedrag dat hij in de valuta van zijn kaart betaalt
– Ook voor zakelijke klanten aantrekkelijk: informatie
voor de onkostendeclaratie is onmiddellijk
beschikbaar
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Wilt u profiteren van DCC?
Hebt u belangstelling voor onze dienst?
Hebt u vragen over de infrastructuur?
We geven u graag advies.

100% Bike
Groenelaan, 28
2360 Turnhout
TT.MM.JJJJ

HH : MM : SS
Purchase
Visa

Trm-Id:12345678
Act-Id:5
AID:A0000000041010
Trx Ref.-No:
134895
Trx. Seq-No:
87974475
Aut. Code:
121851
EPF: 49FAEB10EC70B4099C7B5C167E9E5FCC
EFT EUR:
TIP EUR:

785.00
15.00

Total Transaction Currency:

1

USD1,051.15

2
3

Local currency
Exchange Rate

EUR 800.00
USD 1.00 : EUR 0.761070

3% 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
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Uw contactpersoon: www.six-payment-services.com/contact
SIX Payment Services Ltd
Hardturmstrasse 201
8005 Zürich
Zwitserland

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

Toelichting:
Bedrag in de kaartvaluta van uw klant
Totaalbedrag in euro’s
Wisselkoers op het tijdstip van de transactie
(incl. markup)
Instemmingsverklaring

