
Zagotovite vašim strankam 
možnost najugodnejšega 
menjalnega tečaja

Za Worldline DCC transakcije 
Worldline zagotovlja najboljši 
možen menjalni tečaj. Če 
stranka isti dan in z isto kartico 
opravi plačilo po ugodnejšem 
preračunskem tečaju, bo 
Worldline povrnil razliko.

Znižajte si vaše stroške 
z DCC transakcijami

Ko vaše stranke opravijo 
nakup z uporabo funkcije DCC, 
prejmete vračilo dela provizije 
za vsako opravljeno DCC 
transakcijo, kar posledično 
zniža vaše skupne stroške. 
Plačilo vedno prejmete v vaši 
lokalni valuti.

Storitev za 
poslovne potnike

DCC vašim strankam iz tujine 
olajša tudi pripravo proračuna 
in pregled stroškov poslovnih 
potovanj. Stranka bo na izpisku 
videla plačani znesek, naveden 
v lokalni valuti, znesek v njeni 
domači valuti in menjalni tečaj, 
vključno s pribitkom in potrditvijo 
izbrane možnosti. 

Vaš terminal bo 
samodejno zaznal, 
ali je s posamezno 
kartico možno opraviti 
DCC transakcijo.

Za vas DCC 
transakcija ne 
predstavlja dodatnih 
stroškov (vključno z 
vsemi nadomestili).

Za vsako DCC 
transakcijo 
prejmete vračilo 
dela nadomestila.

Kartice, ki podpirajo 
DCC, so Visa, 
Visa Debit, V PAY, 
Mastercard, 
Debit Mastercard 
in Maestro.

Pomembno je, da se 
stranka vedno lahko 
sama odloči, ali bo 
pri plačilu uporabila 
funkcijo DCC ali ne.

Dynamic Currency 
Conversion (DCC)

Pametna 
storitev za 
mednarodne 
stranke 
Z dinamičnim preračunavanjem valut (DCC) 
lahko vaše mednarodne stranke neposredno 
ob plačilu izberejo možnost, ali želijo plačati 
v lokalni valuti ali v valuti svoje kartice. 
Worldline namesto banke imetnika kartice 
opravi pretvorbo valut in ob tem zagotovi 
najboljši možni menjalni tečaj. 



Lokalno kontaktno osebo poiščite na naslovu: worldline.com/merchant-services/contacts 
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Glavne informacije o dcc v 10 minutah

Naučite se vse o dinamičnem preračunavanju valut na našem DCC šolanju na:

worldline.com/merchant-services/dcc-training

DCC po korakih

1. Začetek transakcije 
z mednarodno kartico

Worldline sistem prebere 
podatke o kartici. 

6. Zaključek

Worldline potrdi, da je 
bila DCC transakcija 
ustrezno izvedena.

2. Preverjanje valute

Worldline preveri primarno 
valuto kartice.

5. Preračunavanje

Worldline pošlje transakcijo 
v valuti stranke domači banki 
imetnika kartice. 

3. Prikazan je 
znesek plačila

Vaša stranka znesek 
nakupa vidi tako v domači, 
kot v lokalni valuti. 

4. Izbira valute

Vaša stranka se odloči 
za plačilo v domači valuti 
kartice (DCC).

To je primer prikaza DCC 
transakcije. Upoštevajte, da se 
izgled prikaza lahko razlikuje 
v odvisnosti od medija (plačilo 
na različnih modelih terminalov, 
plačilo preko spleta ipd.). 
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