
Digital Payments 
for a Trusted World

VOOR WIE IS DCC INTERESSANT?

DCC is geschikt voor webshopexploitanten maar ook voor 
 telefonische boekingen vanuit het buitenland. Uw inter
nationale klanten kunnen veilig betalen in alle gangbare 
munteenheden.

MET WELKE KAARTEN WERKT DCC  
IN E-COMMERCE?

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

DIT ZIJN UW VOORDELEN:

• Dagelijks actuele wisselkoers
• Geen wisselkoersrisico
• Aantrekkelijke cashback op elke transactie met DCC
• Alle gangbare valuta’s voor DCC
• Geen extra werk of kosten: het betalingsproces 
 verloopt als voorheen

DIT ZIJN DE VOORDELEN VOOR UW KLANTEN:

• De kaarthouder kan betalen in de valuta van zijn kaart
• Dagelijks actuele wisselkoers
• Best Rate Guarantee zorgt voor vertrouwen in DCC
• Uw klant ziet transparant het bedrag dat hij betaalt in zijn 
kaartvaluta

• Geen extra werk of kosten: het betalingsproces 
 verloopt als voorheen

MELDINGSPLICHT
Als contractant van  Worldline bent u verplicht om uw internationale klanten voorafgaand aan de transactie  transparant 

te informeren over DCC in uw webwinkel.

DYNAMIC CURRENCY CONVERSION

DCC voor E-Commerce 
en Mail-/Phone-Order

DCC staat voor Dynamic Currency Conversion (dynamische valutaom rekening) en maakt betalen 
 makkelijker voor uw internationale klanten. Dat is handig voor zowel webshops als voor schriftelijke en 
telefonische bestellingen. Dankzij de voor Saferpay ontwikkelde functies kunnen uw internationale  
 klanten direct in de valuta van hun kaart betalen. DCC rekent het aankoopbedrag automatisch om.



BEST RATE GUARANTEE

De internationale klant krijgt bij u met DCC de beste actuele 
dagkoers. Als uw klant op dezelfde dag met dezelfde kaart 
een betaling doet die tegen een gunstigere wisselkoers wordt 
omgerekend, krijgt hij het verschil van ons terug. U hoeft 
hiervoor niets extra’s te doen. Uw klant kan het verschil recht
streeks door  Worldline vergoed krijgen.

BEREKENING VAN DE WISSELKOSTEN

Voor de kosten van de valutakoersomrekening worden wis
selkosten berekend in de vorm van een toeslag. De toeslag is 
inbegrepen in de dagelijks actuele wisselkoers. Bij een beta
ling met DCC berekent  Worldline deze kosten, bij een betaling 
zonder DCC gebeurt dit achteraf door de kaartuitgever. De 
Best Rate Guarantee functioneert alleen indien DCC geselec
teerd is bij de betaling. 

Zo gaat betalen met DCC in zijn werk
Voorbeeld: Een Amerikaanse klant koopt een product in uw Europese shop

SAFERPAY E-COMMERCE-TRANSACTIE 
MET DCC

Saferpay Payment herkent de valuta van de kaart en rekent 
het aankoopbedrag om in deze valuta. De op dat moment 
geldende wisselkoers wordt transparant aangegeven en uw 
klant ziet het aankoopbedrag tegelijkertijd in de lokale valuta 
van uw webshop en in die van zijn kaart. De kaarthouder kan 
altijd kiezen of hij wil betalen in de valuta van uw webshop 
of in de valuta van zijn betaalkaart.

SAFERPAY MAIL-/PHONE-ORDER-TRANSACTIE 
MET DCC

DCC-vraag
Als de betaalkaart geschikt is voor DCC, verschijnt het 
DCC venster automatisch. U vraagt uw klant of hij in plaats 
van in uw lokale valuta (EUR) liever direct in de valuta van 
zijn kaart (USD) wil betalen en legt uit wat de wisselkoers en 
de markup zijn.

Bevestiging
Uw klant bevestigt telefonisch de betaling in de valuta van 
zijn kaart.

Bevestigingsmail
De bestelling wordt afgewikkeld in de valuta van de kaart en 
uw klant ontvangt via email een bevestiging met alle betaal
gegevens inclusief wisselkoers en markup (wisselkosten).
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116,96 USD (1 USD = 0,8549811 EUR)

100,00 EUR

EUR 100,00

Valuta selecteren

100,00 EUR

1 USD = 0,8549811 EUR

3.5%

116,96 USD

100,00 EUR 116,96 USD

U vindt uw lokale contactpersoon op: worldline.com/merchantservices/contacts

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

