DCC in e-commerce
Dynamische valutaomrekening voor kaartbetalingen

DCC van SIX Payment Services staat voor Dynamic
Currency Conversion (dynamische valutaomrekening) en maakt betalen in uw webwinkel eenvoudiger. Met DCC herkent uw webwinkel buitenlandse
kaarten automatisch. En zo wordt het aankoopbedrag in lokale valuta bij de kassa desgewenst
direct omgerekend naar de kaartvaluta van uw
internationale klanten. Met slechts één klik hoeft
de kaarthouder alleen nog te bevestigen in welke
valuta hij wil betalen.
Voor wie is DCC interessant?
DCC is geschikt als u een webwinkel hebt waarin u al
producten aanbiedt aan internationale klanten, of als u
internationaal wilt groeien.
In welke valuta’s is DCC beschikbaar?
Met DCC kunnen uw klanten op uw betaalpagina in
meer dan 40 valuta’s veilig betalen.
Met welke kaarten werkt DCC in e-commerce?
– Visa
– V PAY
– Mastercard
– Maestro

Dit zijn uw voordelen:
– Aantrekkelijke DCC-provisie bij elke DCC-transactie
– Dagelijks actuele wisselkoers
– Geen wisselkoersrisico
– Wisselkoersgarantie voor de kaarthouder: een
overtuigend argument voor 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
– Wisselkoersgarantie schept vertrouwen in DCC
– Uw klant ziet transparant het bedrag dat hij betaalt
in zijn kaartvaluta

Meldingsplicht
Als contractant van SIX Payment Services bent u
verplicht om uw internationale klanten voorafgaand
aan de transactie transparant te informeren over
DCC in uw webwinkel.

Gegarandeerd de beste wisselkoers
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 rechtstreeks door
SIX Payment Services vergoed krijgen.

Berekening van de wisselkosten
Voor de kosten van de valutakoersomrekening worden
wisselkosten berekend in de vorm van een toeslag. De
toeslag is inbegrepen in de dagelijks actuele wisselkoers. Bij een betaling met DCC berekent SIX Payment
Services deze kosten, bij een betaling zonder DCC
gebeurt dit achteraf door de kaartuitgever.

Zo verloopt een betaling met DCC via internet
Voorbeeld: Amerikaanse klant koopt product in Duitse webwinkel.

Totaalbedrag

EUR

250,00

Uw klant ...
1. geeft zijn kaartgegevens in.
2. kiest de soort betaling (transactie
met of zonder DCC) die hij wenst.
3. kan het aankoopproces indien
gewenst op elk moment afbreken.

Kaartgegevens
Kaartnummer *

9010400004000007

Aanbod

Geldig tot *

03

Order no. 5678

Naam kaarthouder *

Max Mustermann

Handelaar

Verificatiecode *

123

2019

?

myshop.com

Wallet

Terug

KOPEN

Afbreken

Saferpay – powered by

Totaalbedrag

EUR

250,00

Aanbod
Order no. 5678

Betaal nu in e muntsoort van uw eigen land en u weet
vandaag al wat uw aankoop u effectief kost.
Kies alstublieft de gewenste betalingsvaluta.
Omrekenkoers
1 USD = 1.122633 EUR

Handelaar

250,00 EUR

myshop.com

280,66 USD

De wisselkoers is inclusief de toeslag van 3%. Hierbij bevestig ik dat mij de mogelijkheid is
geboden in verschillende valuta’s te betalen en dat ik definitief heb gekozen voor de
bovengenoemde valuta. Ik accepteer hierbij de wisselkoers en het definitieve bedrag in de
gekozen valuta zoals aangegeven.

De Saferpay Payment Page ...
4. herkent zelf de kaartvaluta.
5. rekent het aankoopbedrag auto
matisch om naar de desbetreffende
kaartvaluta.
6. toont transparant de actuele
wisselkoers.
7. toont de klant het aankoopbedrag
in zowel de lokale valuta van uw
webwinkel als de valuta van de kaart.

De wisselkoers en de DCC-service worden door de SIX Payment Services ter beschikking
gesteld.
Terug

De klant kan altijd kiezen of hij in de
valuta van uw webwinkel of in de valuta
van zijn eigen kaart wil betalen.

Afbreken
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Saferpay – powered by

U vindt uw lokale contactpersoon op: www.six-payment-services.com/kontakt
SIX Payment Services Ltd
Hardturmstrasse 201
Postvak
CH-8021 Zürich

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

SIX Payment Services (Austria) GmbH
Marxergasse 1B
1030 Wenen
Oostenrijk

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

