Payment Services

Masterpass
De veilige wallet-oplossing voor eenvoudig betalen

Masterpass™ is de digitale betaaloplossing van
Mastercard waarmee uw klanten snel, veilig en
comfortabel kunnen betalen bij duizenden online
shops – overal en met elk gangbaar apparaat;
smartphone, tablet of computer. In de digitale
portemonnee (wallet) zijn alle gegevens van de
betaalkaarten en leveradressen meervoudig beveiligd
en worden versleuteld verstuurd. SIX Payment
Services gaat voor de trend met de nieuwe
wallet-oplossingen en biedt Masterpass aan als
nieuw betalingsmiddel voor uw onlineshop.
De tijdrovende invoer van gegevens behoort tot het
verleden. Uw klanten hoeven zich slechts eenmaal te
registreren bij Masterpass en kunnen in de toekomst
alle bestellingen eenvoudig afronden in slechts een
paar klikken. Die registratie kan direct tijdens het
betaalproces worden afgerond, online bij alle deelnemende banken of direct bij Masterpass.com.
Een Masterpass in drie stappen
Zo eenvoudig is het voor uw klanten:
1. Gratis registreren, ook tijdens het betaalproces
2. Profiel met persoonlijke gegevens aanmaken
3. Eenmalig leveradressen en kaartgegevens
achterlaten en u kunt bestellen

Met welken kaarten werkt Masterpass?
Alle gangbare kaarten kunnen in de wallet worden
opgeslagen bijv.:
– Visa
– Mastercard
– Maestro
– American Express
– Diners Club International
– Discover Card
– JCB

Voordelen voor uw klanten
	A lle

gegevens zijn dankzij Mastercard betrouwbaar
beveiligd

	C omfortabel

betalen, overal en met elk gangbaar

apparaat
Verkort check-outproces door al aanwezige
kaartgegevens

Wat kosten transacties met Masterpass?
U hoeft uw bestaande contract met SIX niet aan te
passen, u hoeft ook geen nieuw acceptatie-contract af
te sluiten. Door het implementeren van Masterpass
ontstaan voor u geen extra kosten. En de bestaande voorwaarden blijven gelijk, afhankelijk van de gebruikte kaart.

Hoe functioneert de omschakeling
in uw onlineshop?
Masterpass wordt gratis en automatisch op uw
standaard betaalpagina geactiveerd (Saferpay Payment
Page). Het omzetten naar Masterpass kost u geen
enkele moeite.

U ontvangt bij betaling de kaartgegevens van Masterpass,
zodat u de transactie via uw normale kaartproces kan
afrekenen. Omdat u niet afhankelijk bent van derden of
andere partners, blijft het proces overzichtelijk.
Zonder afbreuk te doen aan uw dagelijkse handel biedt
u snel en eenvoudig een extra betaaloptie aan.

Indien u gebruikt maakt van een externe koppeling
met Saferpay voor uw shop, neem dan contact op met
uw aanbieder voor een update.

Zo kunnen uw klanten met
Masterpass betalen in uw shop
Masterpass wordt aangegeven als een
aparte betaaloptie op uw Saferpaybetaalpagina. Uw klanten krijgen echter
alleen de betaalmiddelen uit de wallet te
zien die u in uw webshop al aanbiedt.
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Meer informatie op:
www.masterpass.com

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

