
Digital Payments 
for a Trusted World

DLA KOGO USŁUGA DCC MOŻE BYĆ 
 INTERESUJĄCA?

Usługa DCC jest odpowiednia dla właścicieli sklepów inter
netowych lub do dokonywania rezerwacji telefonicznych 
z zagranicy. Twoi międzynarodowi klienci mogą bezpiecznie 
płacić we wszystkich głównych walutach.

JAKIE KARTY PŁATNICZE OBSŁUGUJE 
DCC W  E-COMMERCE?

Visa, V PAY, Visa Debit, Mastercard, Maestro,  
Debit Mastercard

KORZYŚCI DLA SPRZEDAWCY: 

• codziennie aktualny kurs wymiany walut
• brak ryzyka związanego z kursem wymiany walut
• atrakcyjny cashback od każdej transakcji z DCC
• wszystkie powszechnie stosowane waluty
• brak dodatkowych nakładów: procesy płatnicze przebiegają 
tak, jak dotychczas

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW:

• posiadacz karty może dokonywać płatności w walucie 
swojej karty

• codziennie aktualny kurs wymiany walut
• gwarancja najlepszego kursu tworzy zaufanie do DCC
• klient widzi kwotę, którą płaci w walucie swojej karty
• brak dodatkowych nakładów: procesy płatnicze 
 przebiegają tak, jak dotychczas

OBOWIĄZEK POINFORMOWANIA
Przed zawarciem transakcji akceptanci firmy  Worldline mają obowiązek w przejrzysty sposób poinformować  klientów 

 zagranicznych na temat możliwości skorzystania z DCC w swoim sklepie internetowym.

DYNAMIC CURRENCY CONVERSION

DCC w handlu elektronicznym i w 
zamówieniach przez e-mail/telefon
DCC – Dynamic Currency Conversion (dynamiczne przewalutowanie) – to usługa, która ułatwi 
Twoim  międzynarodowym klientom dokonywanie płatności walutowych. Usługa Saferpay  
umożliwia  dokonywanie płatności bezpośrednio w wybranej walucie. Niezależnie od sposobu  

dokonywania płatności, DCC  automatycznie przeliczy kwotę zakupu.



GWARANCJA NAJLEPSZEGO KURSU

Dzięki DCC posiadacz karty otrzymuje najlepszy aktualny kurs 
wymiany waluty. Jeżeli klient tego samego dnia tą samą 
kartą dokona płatności, która zostanie przeliczona po atrak
cyjniejszym kursie, zwrócimy mu różnicę. Sprzedawca nie 
ponosi żadnych dodatkowych nakładów. Klient otrzymuje 
zwrot  różnicy bezpośrednio od firmy  Worldline.

POBIERANIE OPŁATY ZA KURS WYMIANY

W związku z kosztami przeliczania walut pobiera się opłatę 
za kurs wymiany waluty (tzw. markup). Markup jest zawarty w 
aktualnym kursie wymiany waluty. W przypadku płatności z 
DCC jego wysokość oblicza  Worldline, w przypadku płatności 
bez DCC wydawca karty. Za powstałe koszty przeliczenia walut 
naliczana jest opłata za wymianę waluty lub marża. Gwarancja 
 najlepszego kursu jest jednak zapewniona tylko w przypadku 
wybrania usługi DCC w momencie dokonywania płatności. 

Przebieg płatności z użyciem DCC
Przykład: Amerykański klient kupuje produkt w Twoim sklepie internetowym w Europie

TRANSAKCJA SAFERPAY W HANDLU 
 ELEKTRONICZNYM Z UŻYCIEM DCC

Saferpay Payment samodzielnie rozpoznaje walutę karty 
i automatycznie przelicza kwotę zakupu na odpowiednią 
walutę karty. Wyświetla on w przejrzysty sposób aktualny 
kurs wymiany i pokazuje klientom kwotę zakupu jedno
cześnie w lokalnej walucie sklepu internetowego i w walucie 
karty. Właściciel karty może w każdej chwili wybrać, czy 
chce zapłacić w walucie Twojego sklepu internetowego, czy 
też w walucie własnej karty.

TRANSAKCJE I ZAMÓWIENIA PRZEZ  
E-MAIL/TELEFON Z UŻYCIEM DCC ZA 
 POŚREDNICTWEM SAFERPAY 

Pytanie dotyczące DCC
Jeśli jest to karta obsługująca DCC, okno DCC jest wyświe
tlane automatycznie. Pytasz swojego klienta, czy chciałby 
zapłacić bezpośrednio w swojej walucie karty (USD) jako alter
natywa dla Twojej lokalnej waluty (PLN) i informujesz go 
o kursie wymiany i marży.

Potwierdzenie
Twój klient potwierdza płatność telefonicznie w walucie karty.

E-mail z potwierdzeniem
Zamówienie zostanie zrealizowane w walucie karty, a klient 
otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie zawierające 
wszystkie dane dotyczące płatności, w tym kurs wymiany 
i marżę (opłatę za kurs wymiany).
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25,53 USD (Kurs wymiany 1 USD = 3,97 PLN)

100,00 PLN

PLN 100,00

Wybierz walutę

100,00 PLN

1 USD = 3,97 PLN

3.5%

25,53 USD

100,00 PLN 25,53 USD

Osobę do kontaktu w Państwa kraju znaleźć można pod adresem: worldline.com/merchantservices/contacts

http://worldline.com/merchant-services/contacts

