Płatności kartą w całej Europie
Bezpiecznie, łatwo, globalnie – akceptacja kart
zapewniająca Ci sukces w działalności e-commerce

E-Commerce Acquiring –
płacenie kartą stało się łatwiejsze
Płatności bezgotówkowe są dziś oczywistością.
Karty kredytowe i debetowe należą przy tym do
najbardziej popularnych środków płatniczych w
świecie online. Właśnie płatność kartą kredytową
zachęca do spontanicznych zakupów w internecie
i znacznie zwiększa Twoje obroty. Jako licencjobiorca różnych organizacji kart płatniczych firma
SIX Payment Services udostępnia szeroki wachlarz
usług w zakresie płatności bezgotówkowych.
Wybierz SIX Payment Services – eksperta w zakresie akceptowania kart.
Za pośrednictwem SIX Payment Services możesz bez
problemu przetwarzać następujące karty kredytowe i
debetowe w swoim sklepie internetowym:

Korzyści dla Ciebie
Większa akceptacja – większy obrót
Oferuj w swoim sklepie wszystkie znane karty kredytowe i debetowe. Dzięki gwarancji bezpiecznej akceptacji i przetwarzaniu za pośrednictwem wszystkich
kanałów zwiększysz swój obrót.

Skuteczna realizacja płatności i łatwość obsługi
Błyskawiczna, w pełni automatyczna realizacja dzięki
najnowszej technologii.

Efektywne zapobieganie oszustwom
Analiza transakcji w czasie rzeczywistym w celu
wczesnego rozpoznania bezprawnego użycia karty.
Najwyższy poziom bezpieczeństwa
Metoda zabezpieczenia płatności dzięki technologii
3-D Secure, jak Mastercard Identity Check i Visa Secure,
oferuje najwyższą ochronę dla Twoich klientów, aby
zredukować ilość prób oszustwa.
Szybkie i elastyczne wypłacanie należności
Z reguły już w ciągu kilku dni od dokonania transakcji
otrzymujesz przelew na konto bankowe.
Międzynarodowe transakcje i akceptacja wielu walut
Międzynarodowa usługa we wszystkich krajach i w
ponad 80 walutach, a także wypłata w ponad 20 walutach na atrakcyjnych, konkurencyjnych i transparentnych warunkach.
Osobiste doradztwo
Zdaj się na zorientowanych na klienta, lokalnych doradców oraz wsparcie bazujące na wieloletnim doświadczeniu i kompetencjach.
Niezawodny system
Najwyższa stabilność dzięki wysokiej dostępności
systemu.

Dynamiczne przeliczanie walut (DCC)
Dzięki automatycznemu przeliczaniu walut (DCC) Twoi
zagraniczni klienci mogą wybrać płatność w walucie
karty lub w walucie danego kraju. Korzystasz na tym
dzięki dodatkowym dochodom.
myPortal
Internetowe narzędzie do raportowania i porównywania danych oferuje Ci lepszy przegląd i sprawia, że
zarządzanie Twoimi płatnościami jest jeszcze łatwiejsze.
Autoryzacja
Nasza usługa autoryzacji oferuje Ci międzynarodową
ochronę. Sprawdzamy przykładowo, czy w transakcji
użyto ważnej, niezablokowanej karty lub czy żądana
kwota jest dostępna dla danej karty.
Chargeback
Wspieramy Cię także w przypadku anulowania transakcji kartami kredytowymi (Chargeback). Dzięki
naszemu skutecznemu systemowi Chargeback znacznie zmniejszymy Twoje obciążenie administracyjne i w
Twoim imieniu zajmiemy się jego realizacją z Twoimi
kontrahentami.

Sprzedaż wielokanałowa
Sprzedaż wielokanałowa to połączenie różnych kanałów sprzedaży, ukierunkowane na satysfakcję klientów
z przebiegu zakupów – niezależnie od tego, czy składają
zamówienie przy pomocy komputera, smartfonu, telefonicznie, czy dokonują zakupów w sklepie. Połącz
swoje kanały sprzedażowe, tworząc silną i innowacyjną sprzedaż wielokanałową i poprowadź swoją
działalność internetową lub tradycyjną do sukcesu.
SIX Payment Services wspiera Cię w transakcjach za
pośrednictwem wszystkich kanałów – od strategii do
pierwszej płatności.
Tylko trzy etapy do akceptacji karty
w działalności e-commerce:
1. W celu uzyskania profesjonalnego doradztwa lub
indywidualnej oferty, skontaktuj się z firmą SIX Payment
Services za pośrednictwem formularza kontaktowego
na stronie www.six-payment-services.com/e-commerce
2. Zawrzyj umowę o akceptację z firmą SIX Payment Services
w celu bezpiecznej realizacji płatności kartą w swoim sklepie
3. Po zatwierdzeniu przez SIX Payment Services możesz
akceptować karty dla wszystkich swoich klientów

SIX Payment Services – idealny partner dla Twojej
działalności internetowej!
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