Dynamic Currency Conversion (DCC)
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Akceptant potwierdza, że przeczytał i zrozumiał «Dodatkowe postanowienia dotyczące Dynamic Currency Conversion (DCC)»,
wymienione w «Ogólnych Warunkach Handlowych dla płatności bezgotówkowych».
Akceptant zobowiązuje się w szczególności do:
1. pytania każdego posiadacza zagranicznej karty przed dokonaniem transakcji DCC o to, czy chciałby zapłacić w walucie swojej karty;
2.	upewnienia się, że posiadacz karty może zapłacić w walucie obowiązującej w kraju, w którym znajduje się siedziba akceptanta;
3. obowiązkowego umieszczenia w dobrze widocznym miejscu wszystkich ważnych informacji o DCC, które dotyczą posiadacza karty;
4.	poinformowania posiadacza karty o usłudze DCC oraz prawach posiadacza karty, jeśli zostanie o to zapytany;
5.	poinformowania swoich pracowników o szczegółowych przepisach dotyczących usługi DCC oraz zapewnienia odpowiedniego
wdrożenia tych przepisów;
Akceptant przyjmuje do wiadomości, że nieprzestrzeganie szczegółowych przepisów dotyczących usługi DCC może spowodować
wypowiedzenie modułu umowy «Dynamic Currency Conversion (DCC)» ze skutkiem natychmiastowym.

Wykorzystaj szkolenie DCC do szkolenia swoich pracowników.
10-minutowa audiowizualna prezentacja zawiera wszystkie najważniejsze informacje
dotyczące DCC. Prosimy o przesłanie poniższego odnośnika do wszystkich
pracowników, którzy potrzebują informacji o DCC.
www.six-payment-services.com/dcc-training
Szkolenie DCC może także posłużyć do odświeżenia wiedzy pracowników na ten temat.

 Należy przesłać do punktów akceptujących DCC zgodnie z załączoną listą oddziałów
Transfer to DCC acceptance points pursuant to enclosed branch list

Akceptant potwierdza, że oddziały wymienione na liście punktów handlowo-usługowych zostaną zobowiązane do przestrzegania
wszystkich ww. postanowień dotyczących DCC, a także oświadcza, że zapewni odpowiednie ich wdrożenie we wszystkich punktach
akceptujących DCC.
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SIX Payment Services (Europe) S.A., 10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, www.six-payment-services.com
Adres korespondencyjny: SIX Payment Services (Europe) S.A., Oddział w Polsce, ul. Prosta 32, PL-00-838 Warszawa

