Digital Payments
for a Trusted World

PLAČEVANJE Z OBROČNO KREDITNO KARTICO MASTERCARD INSTALLMENT

Obročno plačevanje na terminalu
Plačevanje s kreditno kartico Mastercard Installment vašim
strankam omogoča obročno plačevanje na terminalu. Pogoj
za uporabo te storitve je pogodba med imetnikom kartice
(vašo stranko) in njegovo banko. Na željo lahko vaša stranka
s kreditno kartico Mastercard to storitev uporabi na vašem
prodajnem mestu in znesek nakupa poravna v obrokih. Podrobnosti plačila se pri tem prikažejo na zaslonu terminala. Vaša
stranka izbere želeno varianto (plačilo celotnega zneska ali
obročno plačilo) in sledi navodilom na terminalu, da zaključi
nakup. Vi kot vedno prejmete izplačan celotni znesek plačila
in izplačilo v skladu z obstoječimi pogoji.

• Višji potencial za več prometa.
•	Nove potencialne stranke.
•	Dodatna storitev za vaše stranke na prodajnem mestu.
•	Povečana zvestoba zaradi širše ponudbe plačilnih
možnosti.

Trgovci s to storitvijo pridobijo več prednosti. Postopek na
prodajnem mestu je bolj enostaven, saj se izvede prek obstoječega terminala in dodatni dogovori trgovca s finančnimi
inštitucijami niso potrebni. Poleg tega je možno pričakovati
tudi povečano število novih strank, saj ta storitev za imetnika
kartice pomeni več fleksibilnosti pri plačevanju. Doživetje
nakupovanja se za vašo stranko zaradi poljubne izbire ustreznega načina plačila še izboljša. To ne spodbuja samo zvestobe, temveč poveča tudi možnosti za višje zneske nakupov.

• Tendenčno višji zneski nakupov.
•	Brez dodatnih stroškov.
•	Izplačilo celotnega zneska nakupa (vaša stranka nato
obroke odplačuje svoji banki).

Prikaz postopka na terminalu
01.06.2022 15:08

01.06.2022 15:08

PPC MCD 01 v2.2
EUR 1000.00

Izbira števila obrokov
2, 4, 6, 8, 10, 12

1 Celotno plačilo
2 Delno plačilo?

12
Št. Obrokov + OK
OK? STOP = nazaj

1. korak

01.06.2022 15:09

PPC MCD 01 v2.2

2. korak

1. KORAK
Imetnik kartice ima na izbiro dve možnosti za plačilo zneska
nakupa:
1 plačilo celotnega zneska
2 obročno plačevanje
Izberite možnost 1 ali 2 in izbiro potrdite z zeleno tipko OK.
Za prekinitev postopka mora vaša stranka pritisniti rdeči
gumb za prekinitev postopka.

2. KORAK
Če se je vaša stranka odločila za obročno plačilo, se na terminalu v naslednjem koraku prikaže število obrokov za znesek nakupa. Imetnik kartice izbere želeno število obrokov in
izbiro potrdi z zeleno tipko OK. Za prekinitev postopka mora
vaša stranka pritisniti rdeči gumb za prekinitev postopka.

3. KORAK
Nato se na zaslonu terminala prikaže povzetek izbranih
podrobnosti plačila. Ta korak je treba potrditi s pritiskom
tipke OK. V tem trenutku ima stranka zadnjo možnost, da
prekine postopek obročnega plačevanja.

01.06.2022 15:10

Vaš plač. načrt:
EUR 1000.00
Število obrokov 12
Obrestna mera: 1.1%
Nadomestilo za obroke: 10.00 EUR
Letna odst.stopnja: 1.1%
1. znesek obroka: 92.50 EUR
Nasl. znesek obroka: 92.50 EUR
Skupni znesek 1110.00 EUR
OK? STOP = nazaj

3. korak

Primer potrdila za stranko

Kop.za imetnika kartice
Plačilo

Mastercard Brez kontakta
PPC MCD 01 v2.2
XXXX XXXX XXXX 1234

Obdelava OK
Nasvidenje

4. korak

Primer potrdila o opravljeni
transakciji za trgovca

Plačilo

Brezstična kartica Mastercard
PPC MCD 01 v2.2
XXXX XXXX XXXX 1234

25.05.202215:09:26
12345678
Št. terminala:
AID:A0000000012345
Zap. št. trans.:
67890
Ref. št. trans.:
97531864200
022222
Avtoriz. koda:
Acq-ID:00999100200

25.05.202215:09:26
12345678
TID:
AID:A0000000012345
Zap. št. tr.:
67890
Ref. št. tr.:
97531864200
022222
Auth. Code:
Acq-ID:00999100200
55542A005A0C1ED5F55AD16D106
865DC
01/10

Plačilo na obroke

Skupno EFT EUR: 

1000.00

Št. obrokov:
12
Nadomestilo za obroke EUR:
10.00
Skupni znesek EUR:
1110.00
1. obrok EUR:
92.50
92.50
Naslednji obrok EUR:
Obrestna mera:
1.1%
Obresti:
1.1%

Skupni znesek EFT EUR: 1000.00

4. KORAK

Lokalno kontaktno osebo poiščite na naslovu: worldline.com/merchant-services/contacts

110.0623.10 SVN_SL/01.2022

Če je bil postopek v 3. koraku potrjen, potem se transakcija
izvede in natisne račun. Nakup na obroke je s tem zaključen.
Če postopek pred tem ni bil potrjen, se vaša stranka vrne na
1. korak.

