DCC w e-commerce
Automatyczne przeliczanie walut dla płatności dokonywanych kartą

DCC firmy SIX Payment Services to skrót od Dynamic Currency Conversion (automatyczne przeliczanie walut). Upraszcza ono dokonywanie płatności
w sklepie internetowym. Dzięki DCC sklep automatycznie rozpoznaje zagraniczne karty. Podczas
finalizacji zakupu kwota zakupu na życzenie jest
przeliczana bezpośrednio na walutę karty klientów
zagranicznych. Posiadacz karty jednym kliknięciem potwierdza, w jakiej walucie chce dokonać
płatności.

Korzyści dla sprzedawcy:
– atrakcyjna prowizja DCC podczas każdej 
transakcji DCC
– codziennie aktualny kurs wymiany
– brak ryzyka związanego z kursem wymiany
– gwarancja kursu wymiany dla posiadaczy kart:
przekonujący argument za DCC
– wszystkie powszechnie stosowane waluty
– brak dodatkowych nakładów: procesy płatnicze
przebiegają tak, jak dotychczas

Kogo może zainteresować DCC?
DCC zainteresuje właścicieli sklepów internetowych,
którzy już oferują produkty klientom zagranicznym lub
dopiero planują wejść na rynki międzynarodowe.

Korzyści dla klientów:
– posiadacz karty może dokonywać płatności w
walucie swojej karty
– codziennie aktualny kurs wymiany
– gwarancja kursu wymiany budzi zaufanie do DCC
– klient widzi kwotę, którą płaci w walucie swojej
karty

Jakie waluty obsługuje DCC?
Dzięki DCC klienci mogą w bezpieczny sposób dokonywać płatności w ponad 40 walutach.
Jakie karty płatnicze obsługuje DCC w
e -commerce?
– Visa
– V PAY
– Mastercard
– Maestro

Obowiązek poinformowania
Przed zawarciem transakcji akceptanci firmy
SIX Payment Services mają obowiązek w przejrzysty sposób poinformować klientów zagranicznych
na temat możliwości skorzystania z DCC w swoim
sklepie internetowym.

Gwarancja najlepszego kursu wymiany
Dzięki DCC posiadacz karty otrzymuje najlepszy aktualny kurs wymiany. Jeżeli klient tego samego dnia tą
samą kartą dokona płatności, która zostanie przeliczona po atrakcyjniejszym kursie wymiany, zwrócimy
mu różnicę. Sprzedawca nie ponosi żadnych dodatkowych nakładów. Klient otrzymuje zwrot różnicy bezpośrednio od firmy SIX Payment Services.

Pobieranie opłaty za kurs wymiany
W związku z kosztami przeliczania walut pobiera się
opłatę za kurs wymiany (tzw. markup). Markup jest
zawarty w aktualnym kursie wymiany. W przypadku
płatności z DCC jego wysokość oblicza SIX Payment
Services, w przypadku płatności bez DCC wydawca
karty.

Oto, jak przebiega płatność z DCC w Internecie
Przykład: Klient z Ameryki kupuje produkty w niemieckim sklepie internetowym.

Suma łączna

EUR

250,00

Klient ...
1. wprowadza dane karty,
2. wybiera rodzaj płatności
(transakcja z lub bez DCC),
3. w razie potrzeby w każdej chwili
może przerwać proces zakupu.

Informacje dotyczące karty
Numer karty *

9010400004000007

Oferta

Ważna do *

03

Order no. 5678

Nazwisko posiadacza karty *

Max Mustermann

Sprzedawca

Numer kontrolny karty *

123

2019

?

myshop.com

Wallet

Z powrotem

KUPOWAĆ

Przerwij

Saferpay – powered by

Suma łączna

EUR

250,00

Oferta
Order no. 5678

Zapłać teraz w swojej rodzimej walucie i dowiedz się już
dzisiaj, ile wynosi faktyczna kwota zakupu.
Proszę wybrać walutę w której ma być dokonane obciążenie.
Kurs wymiany
1 USD = 1.122633 EUR

Sprzedawca

250,00 EUR

myshop.com

280,66 USD

Oplata prowizyjna w wysokości 3% jest już zawarta w kursie wymiany. Potwierdzam
niniejszym, że zaoferowano mi płatność w różnych walutach i ostatecznie wybrałem/
wybrałam podaną wyżej walutę. Akceptuję niniejszym kurs wymiany i ostateczną
kwotę w wybranej walucie.
Kurs wymiany walut i serwis DCC są udostępniane przez SIX Payment Services.

Z powrotem

Przerwij

Saferpay – powered by
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Strona płatnicza Saferpay Payment
Page ...
4. rozpoznaje walutę karty,
5. automatycznie przelicza kwotę
zakupu na odpowiednią walutę
karty,
6. w przejrzysty sposób pokazuje
aktualny kurs wymiany,
7. wyświetla klientowi kwotę zakupu
jednocześnie w walucie lokalnej
sklepu internetowego oraz w walucie
karty.

Posiadacz karty może wybrać, czy chce
dokonać płatności w walucie sklepu
internetowego, czy też w walucie swojej
karty.

Osobę do kontaktu w Państwa kraju znaleźć można pod adresem: www.six-payment-services.com/kontakt
SIX Payment Services Ltd
Hardturmstrasse 201
Skrytka pocztowa
CH-8021 Zurych

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luksemburg

SIX Payment Services (Austria) GmbH
Marxergasse 1B
1030 Wiedeń
Austria

SIX Payment Services (Europe) S.A.
Oddział w Polsce
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa

