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for a Trusted World

A Mastercard Részletfizetés Szolgáltatás lehetővé teszi a 
részletfizetést a terminálon az Ön vásárlóinak. Ezen szolgálta-
tás igénybe vételéhez a kártyabirtokosnak (vásárlónak) és 
bankjának megállapodást kell kötnie. Ha a vásárló úgy kívánja, 
 Mastercard hitelkártyával igénybe veheti ezt a szolgáltatást 
és a vásárlási összeget részletekben kiegyenlítheti. A fizetési 
módok a terminál kijelzőjén láthatók. A vásárló kiválasztja 
az előnyben részesített változatot (a teljes összeg fizetése 
vagy részletfizetés), és követi a kijelzőn megjelenő utasítá-
sokat a vásárlás befejezéséhez. A teljes vásárlási összeg Ön 
részére történő jóváírását ez nem érinti, amely az eddigi 
 feltételek szerint történik.

A kereskedők a szolgáltatás nyújtása révén különféle előnyök-
höz jutnak. Ezáltal a vásárláshelyi (POS) kezelés egyszerűbbé 
válik, mivel a lebonyolítás a meglévő  terminálon keresztül 
történik, és nem szükséges külön megállapodás a pénzinté-
zetekkel. Ezenkívül több új vásárlót szerezhet, mivel a kár-
tyabirtokos számára a szolgáltatás rugalmasabb fizetést tesz 
lehetővé. A vásárló vásárlási élménye a megfelelő fizetési 
mód  szabad kiválasztásával jelentősen javul. Nem csak a 
vásárlói hűséget, hanem nagyobb összegű vásárlás esélyét 
is növeli.

•  Nagyobb jövedelemszerzési lehetőség
•  Lehetőség új vásárlók szerzésére 
•  Kiegészítő szolgáltatás az Ön vásárlóinak az 
eladás helyén

•  A vásárlók lojálisabbak, mivel többféle fizetési 
 lehetőség közül választhatnak 

•   A tendencia szerint több árut vásárolnak 
•  Nem merül fel többletköltség
•  A vásárlási összeg teljes kifizetése (az Ön vásárlója 
bankjának visszafizeti a részleteket)

Részletfizetés a terminálon
MASTERCARD RÉSZLETFIZETÉS SZOLGÁLTATÁS



Helyi kapcsolattartóját megtalálja a: worldline.com/merchant-services/contacts
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Így történik a terminálon az ügyintézés

1. lépés 2. lépés 3. lépés 4. lépés

1. LÉPÉS

A kártyabirtokos kétféleképpen fizetheti ki a vásárlás összegét:
1  A teljes összeg kifizetése
2  Fizetés részletekben

Válassza ki az 1  vagy a 2  lehetőséget, és erősítse meg a 
zöld OK gombbal. A folyamat megszakításához a vásárlónak 
a piros Stop gombot kell megnyomnia.

2. LÉPÉS

Ha a vásárló a részletfizetés mellett döntött, a terminál a követ-
kező lépésben a részletek számát mutatja a vásárlási összegre 
vonatkozóan. A kártyabirtokos  kiválasztja, hogy hány rész-
letben kíván fizetni, és azt a zöld OK gombbal megerősíti. 
A megszakításhoz nyomja meg a piros Stop gombot.

3. LÉPÉS

Ezután a terminál kijelzőjén a kiválasztott fizetési módok össze-
foglalása látható. Az OK gombbal nyugtázza ezt a lépést. 
Ekkor a vásárlónak még utoljára lehetősége van a részletfize-
tési folyamat megszakítására.

4. LÉPÉS

Ha a folyamatot a 3. lépésben megerősítették, a tranzakció 
lebonyolításra, a nyugta pedig kinyomtatásra kerül. Ezáltal 
a részletfizetésre való vásárlás lezárul. Ha a folyamatot koráb-
ban nem erősítette meg, a vásárló visszakerül az 1. lépéshez.

01.06.2022 15:10

Feldolgozás OK
Viszont látásra

01.06.2022 15:09

Részletfi. ütemezés:
EUR 1000.00

Részletek száma 12
Kamatláb: 1.1%

Részletfizetési díj: 10.00 EUR
Teljeshitel.-mutató: 1.1%
1. fiz. részlet: 92.50 EUR

Követ. fiz. részlet: 92.50 EUR
Teljes összeg 1110.00 EUR
OK? STOP = vissza

01.06.2022 15:08

PPC MCD 01 v2.2
Részletek számának kiválasztása 

2, 4, 6, 8, 10, 12

Részletek száma + OK
OK? STOP = vissza
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01.06.2022 15:08

PPC MCD 01 v2.2
EUR 1000.00

Egyösszegű fizetés
Részfizetés?

1
2

Fizetés
Mastercard Érintésmentes 
PPC MCD 01 v2.2
XXXX XXXX XXXX 1234

25.05.2022 15:09:26
Terminál-Id 12345678
AID: A0000000012345
Tranzakció Seq-szám: 67890
Trx. hiv. szám: 97531864200
Eng. szám: 022222
Acq-ID: 00999100200

Részletfizetés

Részletek száma: 12 
Részletfizet. Díj EUR: 10.00
Esedékes végös. EUR: 1110.00
1. fizetendő rész. EUR: 92.50
További fizet. rés. EUR: 92.50
Kamatláb: 1.1%
Kamat: 1.1%

Teljes EFT-mennyiség EUR: 1000.00

 Kártyatulajdonos nyugta 

Mell. vevői nyugta Mell. kereskedői nyugta

Fizetés
Mastercard Érintésmentes 
PPC MCD 01 v2.2
XXXX XXXX XXXX 1234

25.05.2022 15:09:26
TID: 12345678
AID: A0000000012345
Tranzakció Seq-szám: 67890
Trx. hiv. szám: 97531864200
Eng. szám: 022222
Acq-ID: 00999100200
55542A005A0C1ED5F55AD16D106 
865DC 01/10

Összes EFT EUR:   1000.00

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

